X

Komt op voor het welzijn van
landbouwdieren, waar ook ter
wereld!

Geachte lezer,
Dankzij onze Europese campagnes
hebben we de afgelopen jaren
belangrijke successen geboekt. De
ergste uitwassen van de vee-industrie
worden verboden. Kalverkisten zijn
inmiddels verdwenen uit Europa. Kale
legbatterijen zijn sinds 1 januari illegaal
en over 10 maanden wordt het verbod
van de vreselijke zeugenkooien van
kracht!
Ondanks al deze verbeteringen zou
Europa echter veel meer kunnen en
moeten doen voor de dieren. Het
geldverslindende gemeenschappelijke
landbouwbeleid (GLB) wordt momenteel
herzien. Maar de plannen schieten
tekort om boeren te stimuleren bij de
overschakeling naar een duurzamere en
diervriendelijkere veehouderij.
In januari presenteerde de Europese
Commissie haar tweede actieplan om
het welzijn van dieren te bevorderen.
Ook dat plan stelt teleur: het bevat geen
voorstellen om paal en perk te stellen
aan verre veetransporten. Het plan
erkent welzijns- en gezondheidsproblemen in de melkveehouderij, maar
opnieuw: geen plannen om er iets aan
te doen!
Er is de komende jaren dus veel werk
aan de winkel. Want, of we het leuk
vinden of niet, wetten en regels waaraan
veeboeren zich moeten houden komen
uit Brussel. Ik kan u dan ook verzekeren
dat Compassion in World Farming de
handschoen die de Europese
Commissie ons toewerpt op zal pakken.
We blijven actie voeren om ervoor te
zorgen dat de bestaande wetten, waar
we lang actie voor hebben gevoerd,
worden nageleefd en gehandhaafd. We
blijven pleiten voor nieuwe en betere
wetten en we zullen er alles aan doen
om onze visie te verwezenlijken:
Een wereld waar dieren worden
behandeld met compassie en
respect, zonder vee-industrie en
zonder verre veetransporten!
Helpt u ons dit mogelijk te maken?

Geert Laugs
Campagnecoördinator
Compassion in World
Farming Nederland
Elke gift, groot of klein, is van harte
welkom. Help de dieren en stuur
vandaag nog de bon in!

Nog steeds komen de meeste Nederlandse koeien elk jaar ’s zomers buiten.
Hoe fijn ze dat vinden kun je zien als ze na een lange winter voor het eerst de
wei in mogen. Ze springen en ‘dansen’ van plezier!
Toch is het, ook voor de koeien, niet allemaal
rozengeur en maneschijn. In de loop van de jaren zijn
koeien gemiddeld steeds meer melk gaan geven. Dat
is geen toeval, maar het gevolg van doelbewuste
fokkerij. De hoge melkgift en genetische selectie zijn
de oorzaak van allerlei gezondheids- en
welzijnsproblemen, zoals bijvoorbeeld chronische
uierontsteking (mastitis). Bovendien houden steeds
meer boeren hun koeien het hele jaar op stal. Dat is
handig voor de boer, maar niet zo goed voor de
dieren. Zij lopen een grotere kans op kreupelheid,
hoefproblemen en talloze andere
gezondheidsklachten.
Compassion in World Farming wil de trend keren en
voorkomen dat koeien straks net als varkens en
kippen veroordeeld worden tot een leven in de
donkere stallen van de vee-industrie. Daarom gaan
we dit jaar actie voeren voor melkkoeien. In de
volgende Nieuwsflits lees je er meer over!

Schrikbeeld: een megastal
voor melkkoeien in de VS.
De dieren staan hier het hele
jaar binnen.
Compassion in World
Farming voert actie voor
weidegang voor alle koeien!
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Sinds 1 januari is het Europese verbod van de traditionele legbatterij van
kracht. Dankzij dit verbod blijft miljoenen kippen een leven in deze wrede, kale
kooien bespaard. Toch gaat de campagne van Compassion in World Farming
tegen legbatterijen door, want veel landen houden zich nog niet aan de nieuwe
regels.
We richten onze actie nu vooral op de grote
landen die het verbod van de legbatterij nog
onvoldoende naleven. Daarin worden we
gesteund door de Europese Unie. Die heeft in
januari 14 landen gewaarschuwd. Zij moeten
maatregelen nemen om het legbatterijverbod
daadwerkelijk te handhaven en ervoor zorgen
dat eieren uit illegale kooien niet in de winkel
komen.

In de film zijn snel vetgemeste kippen te zien
die in de overvolle stallen nauwelijks op hun
eigen poten kunnen staan. Ook toont de film
de erbarmelijke omstandigheden waaronder
de dieren naar het slachthuis worden
vervoerd en laat ze zien hoe de vleesindustrie rivieren vervuilt.
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Deze maand is Italië het doel van onze
actie. Italië heeft sinds kort een nieuwe
regering en het legbatterijverbod
wordt er slecht nageleefd. Daarom
bestoken we de nieuwe Italiaanse
minister van landbouw met E-mails.
We vragen hem ervoor te zorgen dat
de illegale kooien zo snel mogelijk uit
Italië verdwijnen. Doe mee, ga naar
ciwf.nl en mail de Italiaanse regering!
Fout
Ook in enkele andere grote landen, zoals
Polen en Spanje is de situatie ernstig. In die
landen leven nog erg veel kippen in illegale
kooien, liggen de eieren nog gewoon in de
winkel en heeft de regering nog geen plan
vastgesteld voor de omschakeling. Ook op

In Georgia, het hart van de Amerikaanse
pluimvee-industrie, presenteerde
Compassion in World Farming in
februari een schokkende film die de
nadelige gevolgen van de intensieve
veehouderij voor het milieu en vooral
voor de dieren aan de kaak stelt.

deze landen zullen onze acties zich dit jaar
vooral richten.
Goed nieuws
Natuurlijk mogen we het goede nieuws niet
vergeten. Dankzij het legbatterijverbod is het
aantal kippen in kale kooien flink
teruggelopen. Zo'n drie jaar geleden leefde
nog meer dan 66% van de EU-kippen in
traditionele legbatterijen. Nu is dat al minder
dan 25%! En in een belangrijk aantal landen,
zoals Duitsland, Oostenrijk en GrootBrittannië, is de kale legbatterij inmiddels
helemaal verdwenen. Eén van die landen,
Tsjechië, stuurde in januari zelfs
geïmporteerde illegale legbatterij-eieren terug
naar Polen en Hongarije. Dat is een
voorbeeld dat navolging verdient!

In ons land hebben zo’n 50 kippenbedrijven nog verboden legbatterijen. Dat is circa
5% van de meer dan 1000 legkippenbedrijven in Nederland. Staatssecretaris Bleker
wil voor een deel van deze boeren 6 maanden lang een oogje dichtknijpen.
Tenminste: als ze kunnen aantonen dat ze op tijd (voor 2010) een vergunning voor
het bouwen van andere stallen hebben aangevraagd en dat ze daar buiten hun
schuld nog niet mee klaar zijn. Compassion in World Farming heeft aan
staatssecretaris Bleker gevraagd geen enkel verder uitstel toe te staan. Voor alle
boeren geldt immers dat ze al meer dan 12 jaar de tijd hebben gehad over te
schakelen op diervriendelijkere stallen.

De film 'Out of sight, out of mind' is het eerste
wapenfeit van CIWF's nieuwe kantoor in de
VS. ’Met deze film willen we de consumenten
bewust maken van de nadelen van de veeindustrie en van de mogelijkheid voor
duurzamere alternatieven te kiezen’, aldus
Leah Garces, directeur van CIWF in de VS.
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Natuurlijk zijn we er ook op Twitter. Elke
dag tweeten we over ontwikkelingen in
de vee-industrie en over onze laatste
acties. Doe mee, volg @ciwfnl op Twitter
en retweet onze berichten!
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O Stuur mij informatie over doneren met belastingvoordeel

O Ik word donateur en machtig Compassion in World Farming om
eenmaal per
O maand

O kwartaal

O half jaar

O jaar

Een machtiging is een makkelijke, veilige
en goedkope manier om te doneren. Eén
telefoontje volstaat om de machtiging
weer stop te zetten en wanneer je het niet
eens bent met een afschrijving kun je
binnen 56 dagen bij je bank het geld
terugvragen.

Een bedrag af te schrijven van
O € 5,-

O € 10,-

Van rekeningnummer:

O € 15,-

O € 20,-

O anders, nl €

……………………………………………………….

Uitgave:

…………………………………………………Voorletters:………..
Dhr/Mw:
Straat: ………………………………………………………. Nr:
…………..
Postcode:
…………..
Plaats: ………………………………………
Telefoon:
……………………………………………………….
E-mail:……………………………………………………….
Datum:
…………..
Handtekening:

Stichting

Stuur deze bon naar Compassion in World Farming, Postbus 1305, 6501 BH Nijmegen
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