
GEEN ENKEL 
DIER HOORT IN 
EEN KOOI

Huppelen, springen, holen 
graven… Met z’n allen lekker 
rennen door het gras. Het zijn 
simpele dingen die een konijn 
gelukkig maken. Toch is het 
allemaal te veel gevraagd in de 
vee-industrie. Daar zitten veruit 
de meeste konijnen opgesloten 
in krappe kooien. Op elkaar 
gepakt slijten ze hun dagen 
achter tralies, om te eindigen 
als konijnenvlees.

Deze konijnen verdienen, net als 
alle andere dieren, een beter en 
gelukkig leven. Daarom voeren 
wij campagne: want geen enkel 
dier hoort in een kooi!
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Konĳ nenkooien zĳ n niet meer van 
deze tĳ d. Daar zĳ n we het wel over 
eens. Daarom vonden we het hoog tĳ d 
om de dieronvriendelĳ ke kooien af te 
leveren waar ze horen: in een museum. 
In een grote Europese actie boden we 
afgelopen maand een konĳ nenkooi 
aan Het Rĳ ksmuseum in Amsterdam 
aan. Op hetzelfde moment werden 
konĳ nenkooien aan 6 andere vooraan-
staande Europese musea aangeboden, 
waaronder het Louvre in Parĳ s, het 
Natural History Museum in London en 
het National Museum in Warschau. 
Een ludieke actie die veel bekĳ ks trok. 
En de musea? Die konden er veelal wel 
om lachen!

Ook de eerste supermarkten en 
voedselbedrĳ ven beginnen zich het 
leed van de konĳ nen in de vee-industrie 
aan te trekken. Bĳ  de uitreiking van 
onze jaarlĳ kse Good Farm Animal 
Welfare Awards maakten wĳ  de aller-
eerste winnaars van de Good Rabbit 
Awards bekend. De Belgische super-

markt Colruyt en Duitse Kaufl and 
werden geprezen voor hun inzet 
voor de konĳ nen. Bĳ  de Nederlandse 
winnaars zaten o.a. KLM en 
McDonald’s, die kozen voor eieren 
van kippen die niet meer in kooien 
zitten. Dat onze Good Farm Animal 
Welfare Awards inmiddels prestigieuze 

prĳ zen zĳ n, bleek wel uit de geweldige 
opkomst van trotse internationale 
winnaars die bĳ  de Expo in Milaan hun 
award in ontvangst kwamen nemen.

Dit is een uitgave van Stichting 
Compassion in World Farming Nederland.

Compassion in World Farming is de 
internationale organisatie die sinds 1967 
opkomt voor het welzĳ n van landbouw-
dieren. Zĳ  streeft naar een duurzame, 
diervriendelĳ ke en gezonde voedsel-
productie. Voor dieren, mensen en aarde. 
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320 miljoen konijnen, 300 miljoen kippen, 140 miljoen 
kwartels, 46 miljoen eenden en ganzen, en nog eens 13 
miljoen moedervarkens. Duizelingwekkende aantallen, en 
bijna niet voor te stellen. Maar zoveel dieren zitten er jaarlijks 
opgesloten in kooien in Europa voor de productie van vlees 
en eieren. 

Geen buitenlucht, nauwelijks bewegingsruimte, veel 
verveling en frustratie, ziekte en sterfte. Het dierenleed is 
even duizelingwekkend. Het is dan ook niet voor niets dat 
onze grootste internationale campagne ooit geheel gericht 
is op het voorgoed uitbannen van kooien in de vee-industrie. 

Massaproductie
Door zoveel dieren op een heel kleine ruimte te houden
in kooien, kan er heel goedkoop vlees en eieren worden 
geproduceerd. Je kunt daarom wel zeggen dat kooien de 
basis vormen van de hedendaagse massaproductie in de 
vee-industrie. Deze massaproductie kent naast het dieren-
leed nog veel meer rampzalige gevolgen: 
milieuvervuiling, verspilling van grondstoffen en de kap van 
regenwouden om veevoer te verbouwen, zĳ n allemaal directe 
consequenties van de vee-industrie. Kooien staan aan de 

basis van dit verziekte voedselsysteem, waarvan de dieren, 
de aarde en de mensen allemaal de dupe zĳ n.

Dankzĳ  jouw steun heeft Compassion in World Farming de 
eerste stappen gezet om een einde te maken aan kooien. 
Zo hebben we er voor gezorgd dat de krappe kalverkisten 
waar jonge kalfjes helemaal alleen in werden opgesloten 
in Europa verboden zĳ n en dat zwangere zeugen niet meer 
hun hele zwangerschap in kooien mogen worden vastgezet. 
Maar natuurlĳ k gaan we door! Met jouw hulp willen we een 
einde maken aan álle kooien. We zullen een lange adem 
nodig hebben, maar samen kunnen we het verschil maken!

KOOIEN? VERZIN IETS BETERS!

PRIJZEN VOOR EEN BETER DIERENLEVEN
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Geachte lezer,

Sinds ik, ruim 20 jaar geleden, mijn 
eerste actie voerde tegen de vee-
industrie hebben we veel bereikt. 
De vreselijke kalverkisten, waarin 
piepjonge kalfjes helemaal alleen 
werden opgesloten, zijn in Europa 
verboden. Dat geldt ook voor de 
kale legbatterij, waarin kippen alles 
moesten ontberen dat nodig is om zich 
op een natuurlijke manier te gedragen.

Toch vragen veel mensen zich af of we 
de wrede vee-industrie ooit zullen 
kunnen stoppen. En inderdaad: er is 
nog veel werk te doen. Nog steeds 
stelt de vee-industrie de belangen van 
mensen centraal en wordt er veel te 
weinig rekening gehouden met de 
natuurlijke behoeften van dieren. Om 
dat te veranderen moeten we 
miljoenen mensen ervan overtuigen 
dat dieren geen dingen zijn, maar 
levende wezens die, net als wij, gevoel 
hebben.

Daarom ben ik zo blij met onze 
nieuwe educatieve fi lm, die we in 
deze nieuwsbrief presenteren. 
Natuurlijk tonen we in deze fi lm de 
trieste, alledaagse werkelijkheid van 
de vee-industrie. Maar we laten eerst 
en vooral ook zien hoe al die 
prachtige dieren van nature leven. 
Hoe ze zelfstandig hun voedsel zoeken, 
hoe moederdieren een nest bouwen 
voor hun jongen en hoe ze met elkaar 
communiceren. We tonen dat dieren 
niet alleen blij of verdrietig kunnen zijn, 
maar ook dat ze slimmer zijn dan veel 
mensen denken.

Onze nieuwe schoolvideo laat niet 
alleen zien wat er fout is in de vee-
industrie, maar ook waarom het fout 
is: dieren hebben gevoel en verdienen 
daarom een behandeling met respect. 
Daarvan willen we zoveel mogelijk 
mensen doordringen en daarom beveel 
ik onze nieuwe fi lm ‘Dieren of dingen?’ 
van harte bij u aan!

Geert Laugs, 
Directeur 
Compassion in 
World Farming 
Nederland

Ruim 270.000 mensen hebben inmiddels onze petitie getekend tegen de vreselijke 
konijnenkooien in de vee-industrie. Dat is natuurlijk geweldig, maar nog niet 
genoeg! Binnenkort zullen we de petitie overhandigen aan de Europese Land-
bouwministers. Wij willen het gigantische konijnenleed met een 
overweldigende klap in Brussel op de kaart zetten, zodat de Europese politici dit 
enorme probleem niet langer kunnen negeren. Wij willen hen overladen met 
300.000 handtekeningen. Dat zijn 300.000 krachtige stemmen vóór de konijnen, 
en tégen de kooien! Heb jij nog niet getekend? Grijp nu je kans en laat Brussel 
weten wat jij van konijnenkooien vindt. 
Help de konĳ nen: teken de petitie op ciwf.nl/stopkonĳ nenkooien

LAAT JE STEM HOREN VOOR DE KONĲ NEN!

Actrice Miryanna van Reeden, o.a. bekend van Onderweg naar Morgen en de fi lm 
Liever Verliefd, sprak onlangs geheel belangeloos onze nieuwe educatieve fi lm in. 
Miryanna steunt CIWF al jaren en reageerde dan ook meteen enthousiast toen 
wij haar vroegen. Miryanna: “Ik vind het heel erg belangrijk dat mensen bewuster 
worden over de problemen in de vee-industrie. Zo kunnen we gewoonweg niet 
met dieren en de aarde omgaan.”

Katten en varkens
Miryanna is dol op dieren; ze Twittert geregeld over de avonturen van haar kat 
Johnny. Maar ze maakt geen onderscheid: “Het verbaast me soms dat we wél heel 
lief zĳ n voor onze hond of kat, maar vervolgens de goedkoopste ham van zielige 
varkens op ons brood leggen. Dat zĳ n óók dieren en ook zĳ  verdienen een goed 
leven.” Miryanna voert bovendien op haar manier actie voor de dieren. 
“In een restaurant vraag ik altĳ d expres of het vlees biologisch is als ik vermoed 
dat het niet zo is. Dan denk ik: Als maar genoeg mensen erom vragen, zullen ze 
het uiteindelĳ k op de kaart zetten. Het zĳ n kleine stapjes, maar samen kunnen 
we het verschil maken.”

Dieren of dingen? 
In de educatieve fi lm “Dieren of Dingen?,” bedoeld voor iedereen van 14 jaar 
en ouder, kun je zien hoe kippen, koeien en varkens leven. In het wild én in de 
vee-industrie. Het toont bovendien dat je als consument de keus hebt, en daarmee 
invloed hebt op het leven van miljoenen dieren. Kĳ k ‘m op: ciwf.nl/educatie/

Miryanna van Reeden

De fi lm is ideaal voor gebruik op school.

Kippen hebben van nature een groot moederinstinct. 
Ze bouwen hun nest met precisie en zijn heel 
zorgzame moeders.

Honderden liefdesslotjes hingen jullie aan onze levensgrote konijnenkooi. 
Een symbolische liefdes- en steunbetuiging aan de miljoenen opgesloten 
konijnen in de vee-industrie. Én een krachtige boodschap aan 
staatssecretaris Dijksma: Open de kooien, wij zijn het zat! De sleuteltjes 
van de slotjes gaan namelijk naar Dijksma, met het vriendelijke maar 
dringende verzoek de konijnenkooien in Nederland te verbieden.

In Eindhoven, Den Haag en Geldrop stonden wij met onze levensgrote 
konijnenkooi. Honderden voorbijgangers hingen een liefdesslotje op en 
tekenden onze Europese petitie tegen konijnenkooien.

In Eindhoven hingen honderden mensen met liefde een slotje aan 
onze konijnenkooi om hun steun aan de konijnen te betuigen. 

ACTRICE EN DIERENVRIEND
(maar dan wel van álle dieren!)

ciwf.nl

ACTIE: LIEFDESSLOTJES
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