Nijmegen, 2019

Beste supporter,
Hartelijk dank voor het downloaden van de handtekeningenformulieren voor het Europees burgerinitiatief
tegen kooien in de veehouderij. Geweldig dat je in actie komt voor de dieren en meehelpt om zoveel
mogelijk handtekeningen te verzamelen.
Hoe ga ik te werk?
Vraag allereerst je vrienden, familie, kennissen en collega’s te tekenen. Het beste kun je ze vragen om
direct met hun smartphone op de website www.stopdekooien.nl te tekenen. Zo heb je de minste kans
op schrijffouten en zijn de handtekeningen meteen veilig ingeleverd en opgeborgen.
Je kan ze ook vragen deze QR code te scannen om direct te tekenen:

Tekenen sommige mensen toch liever op papier? Gebruik dan de bijgeleverde papieren
handtekeningenformulieren. Blijf erbij en controleer dat alle gegevens juist worden ingevuld. Onvolledig
ingevulde formulieren worden namelijk ongeldig verklaard. Neem ingevulde formulieren weer in en stuur
ze naar ons naar retour (een postzegel mag, maar hoeft niet):
CIWF Nederland
Antwoordnummer 2175
6500 WC Nijmegen
Wil je meer doen?
Misschien zijn er wel geschikte plekken of evenementen in je omgeving waar je handtekeningen kunt
verzamelen. Denk eens aan je sportclub, buurthuis, voor de deur van een bio-winkel, bij een braderie, op
de markt, etc.

Europees burgerinitiatief: vraag en antwoord
Bij het verzamelen van de handtekeningen zal je ongetwijfeld vragen krijgen. Hieronder vind je de
belangrijkste op een rij.
Waarom een Europees burgerinitiatief tegen kooien in de veehouderij?
Een Europees burgerinitiatief is een officieel erkende megapetitie. Als we één miljoen handtekeningen uit
heel Europa verzamelen is de Europese Unie wettelijk verplicht om onze oproep voor een verbod op kooien
te beantwoorden. Een unieke kans dus om het leven van de miljoenen dieren in de Europese veehouderij te
verbeteren. We hebben inmiddels ruim 280.000 handtekeningen verzameld.
Welke dieren zitten er in kooien?
Kippen, konijnen, kalveren, moedervarkens, kwartels, eenden en ganzen worden opgesloten in kooien in
de Europese veehouderij. Dit zijn honderden miljoenen dieren per jaar. Het dierenleed is immens.
Kippen en kwartels staan op elkaar gepakt in draadgazen kooien. Konijnen kunnen vaak niet eens rechtop
staan in hun krappe kooi. Moedervarkens staan vast tussen stalen stangen waarin ze hun biggetjes amper
kunnen verzorgen. Piepjonge kalfjes worden in hun eentje in een kooi gezet. En eenden en ganzen worden
in kooien opgesloten om onder dwang gevoerd te worden voor de productie van foie gras.
Het is hoog tijd dat het gebruik van kooien verboden wordt. Er bestaan bovendien voldoende goede
alternatieve manieren om dieren te houden die beter dierenwelzijn garanderen, zoals vrije uitloop en
biologisch.
Meer informatie over de dieren in kooien vind je op www.ciwf.nl/stopdekooien.
Waarom moet ik zoveel persoonlijke gegevens invullen?
Veel mensen vinden het vervelend dat persoonlijke gegevens (zoals adres en geboortedatum) worden
gevraagd bij het invullen van het burgerinitiatief. Dat is heel begrijpelijk. Het zijn echter officiële eisen van
Europa – we kunnen ze helaas niet veranderen.
De gegevens worden enkel gebruikt om te verifiëren dat de handtekeningen echt zijn. Je stem wordt in
Nederland bij het ministerie van Binnenlandse Zaken geteld en vervolgens worden je gegevens vernietigd.
Derde partijen krijgen ze dus niet te zien (wij ook niet).
Mocht je vragen hebben, kun je ons altijd e-mailen of bellen.
Namens de dieren, heel hartelijk dank voor jouw steun. En veel succes met het werven van
handtekeningen!
Met vriendelijke groet,

Dineke Elings
Supporterservice Compassion in World Farming Nederland

