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Dierenleed kooikip met Pasen door heel Nederland te zien
Deze week zijn aangrijpende beelden van de Nederlandse kooikip te zien op 226
videoschermen op stations en winkelcentra door heel Nederland. Van de Dam in Amsterdam
tot aan het centrum van Nijmegen staan honderdduizenden mensen oog in oog met het
schrijnende, verborgen dierenleed van de kooikip. Zij worden opgeroepen de petitie te
tekenen voor een nationaal verbod van alle kippenkooien. De actie is geheel gefinancierd
door supporters van dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming
Nederland (CIWF) via een crowdfundingactie. Geert Laugs, directeur CIWF Nederland: “Heel
veel mensen denken dat kippenkooien allang verleden tijd zijn. Maar deze barbaarse
praktijken zijn nog steeds realiteit voor miljoenen kippen in Nederland. Pasen is hét moment
van bezinning: om de ogen te openen voor dit vreselijke dierenleed én om in actie te
komen.”

Bekijk hier de locaties waar de spot te zien is.
Schrijnend verborgen dierenleed in Nederland
Veel Nederlanders denken dat kippenkooien allang tot het verleden behoren, maar nog altijd leven
ruim 6 miljoenen legkippen in Nederland een troosteloos bestaan in krappe, overvolle kooien. Met een
verhullend woord worden deze kooien ‘koloniehuisvesting’ genoemd maar in feite gaat het om een
nieuwe variant van de oude legbatterij, waarin per kip minder dan twee A4-tjes aan ruimte
beschikbaar is. De dieren hebben geen ruimte om te fladderen, scharrelen of een nest te bouwen.
Kortom, de kooikip heeft geen enkele mogelijkheid om kip te zijn.

Campagne voor nationaal verbod
De leefomstandigheden zijn zo slecht dat ze in strijd zijn met Nederlandse en Europese regelgeving
omtrent dierenwelzijn. Duitsland verbiedt alle kippenkooien vanaf 2025 in verband met het
dierenleed. CIWF wil dat Nederland dit voorbeeld volgt en voert campagne voor een nationaal verbod.
Voor meer informatie, zie CIWF rapport ‘De kooikip: kip zonder toekomst’1

Compassion in World Farming
Compassion in World Farming is een internationale dierenbeschermingsorganisatie die opkomt voor
het welzijn van dieren in de veehouderij. Zij streeft wereldwijd naar een diervriendelijkere, duurzame
en gezonde veehouderij. Voor dieren, mensen en aarde.
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Rapport ‘De kooikip: kip zonder toekomst’, CIWF Nederland 2018: www.ciwf.nl/rapportkooikip

Noot voor de redactie
Voor meer informatie: Geert Laugs, g.laugs@ciwf.nl, tel. 06-28570927, 024-3555552.
Videospot: https://www.ciwf.nl/nieuws/2018/03/crowdfunding-geslaagd
Locatielijst 226 videoschermen: https://www.ciwf.nl/media/7432704/locaties-digitale-videoschermen-metvideospot-kooikip_26032018.pdf

