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Actie: verborgen konijnenleed met kerst op NS stations 
CIWF start crowdfunding actie 

 

 
 
Vandaag roept Compassion in World Farming (CIWF) Nederland iedereen op om mee 
te doen aan haar nieuwe crowdfunding actie voor konijnen. De stichting wil er zo voor 
zorgen dat in de kersttijd op alle grote NS stations de aangrijpende poster over het 
verborgen dierenleed in de konijnenindustrie hangt. De kerstperiode is bij uitstek het 
moment waarop er in Nederland konijn wordt gegeten. Geert Laugs, directeur CIWF 
Nederland: “Veel mensen vinden konijnen lief en schattig, maar vergeten dat 
plotseling met kerst. Onze posters zullen in december honderdduizenden mensen de 
ogen openen voor het vreselijke konijnenleed in de vee-industrie.” Ruim 300 miljoen 
konijnen leven namelijk in krappe, kale kooien in Europa voor de productie van 
konijnenvlees. Voor de actie is 3000 euro nodig. Mensen die in één keer 150 euro 
doneren, mogen zelf bepalen op welk station de poster komt te hangen. Maar 
natuurlijk zijn alle bedragen van harte welkom. 
 
Konijnenindustrie 
Het konijn is na de kip het meest voor vlees gefokte dier in Europa. De huisvesting van de ruim 
300 miljoen konijnen is zeer dieronvriendelijk. De dieren staan hun hele leven op draadgaas, 
wat vaak tot verwondingen aan de poten leidt, en de kooien zijn meestal te laag om rechtop in 
te staan.1 In Nederland worden jaarlijks 1,5 miljoen konijnen voor vlees gefokt, veelal in 
‘verrijkte’ kooien (deze zijn o.a. iets hoger en hebben een klein plastic rooster op de bodem). 
Alternatief op het gebruik van kooien is het zogenaamde parksysteem, waarbij konijnen in 
groepen leven. Dit komt ook in Nederland voor. In België wordt dit systeem per 1 januari 2016 
verplicht, en vele Belgische supermarktketens verkopen al geen konijnen uit kooisystemen meer. 
 
Compassion in World Farming  
Compassion in World Farming is een internationale dierenwelzijnsorganisatie die sinds 1967 
opkomt voor het welzijn van landbouwdieren. Zij streeft naar een diervriendelijke, duurzame en 
gezonde veehouderij. Voor dieren, mensen en aarde. 
 
1 Meer informatie over de Europese konijnenhouderij: https://www.ciwf.nl/campagnes/stop-de-konijnenkooien/ 

 

 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie: Geert Laugs, tel. 06-28570927, 024-3555552.  
De crowdfunding-actie is te vinden op: http://actie.ciwf.nl/ea-
campaign/action.retrievestaticpage.do?ea_static_page_id=4371 
De poster: http://www.ciwf.nl/media/7425558/konijnenposterciwf.jpg  


