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ITALIAANSE TOPKWALITEIT?

18.000 VARKENS OF 18.000 BLOEMEN

DE BIJ EN HET VARKEN

Exclusieve Italiaanse kaas van 
topkwaliteit. Zo promoten Italiaanse 
producenten graag hun Parmezaanse 
kaas en Grana Padano. Een kaas mag 
dan ook alleen maar deze naam dragen 
als hij aan strenge regels voldoet. Zo 
staan het aantal maanden rijpen, het 
gebruik van koperen vaten en de kleur 
van de kaas allemaal in de verplichte 
voorschriften. Maar over dierenwelzijn 
wordt met geen woord gerept.
 
Onze Italiaanse CIWF collega’s deden 
uitgebreid onderzoek naar de koeien 
achter deze kazen en de resultaten 

waren schokkend. De dieren waren 
veelal uitgemergeld met gigantische 
uiers, hadden vaak pootproblemen en 
kwamen nooit buiten. Is dit ‘Italiaanse 
topkwaliteit’? 

Duizenden mensen uit heel Europa 
kwamen in actie naar aanleiding van 
het onderzoek en vroegen de produ-
centen om een beter leven voor de 
koeien. Ook in Nederland spraken veel 
supporters zich uit en riepen wij de su-
permarkten op om hetzelfde te doen. 
Kijk op ciwf.nl/parmezaan om ook mee 
te doen. 

Driekwart van alle gewassen die wij eten, heeft insecten nodig 
voor de bestuiving. Zonder hen hebben we bijvoorbeeld geen 
tomaten, aardbeien en courgettes. Maar wereldwijd gaat het 
heel slecht met de insecten. Op de internationale conferentie 
‘Extinction and Livestock’ die wij in oktober in Londen samen 
met het Wereldnatuurfonds organiseerden, sprak bioloog 
Dave Goulson over ‘s werelds bekendste bestuiver: de bij. 

De bij heeft haar leefgebied op grote schaal zien verdwijnen. 
Bloeiende natuur maakte plaats voor intensieve landbouw 
overgoten met giftige pesticiden, waardoor de bij geen schijn 
van kans maakt. Het is slechts een van de vele alarmerende 
verhalen die op de conferentie gepresenteerd werden. 
Want ook hier zien we de impact van de vee-industrie. 
Op veel plantages worden immers gewassen verbouwd 
die verdwijnen in veevoer voor de varkens en kippen in de 
vee-industrie. 

Toch klonk er op de conferentie bovenal hoop en 
strijdbaarheid. Want nooit eerder kwamen zoveel mensen 
uit zoveel verschillende vakgebieden bij elkaar met hetzelfde 
doel: werken aan een nieuw duurzaam voedselsysteem 
voor dieren, mensen en aarde. Natuurbeschermers, 
klimaatexperts, gezond-
heidswetenschappers, 
mensenrechtenactivisten 
en dierenbeschermers 
staan nu zij aan zij. We 
zijn talrijker dan ooit en 
vastberaden samen een 
einde te maken aan de 
vee-industrie. Lees meer 
over de conferentie op 
ciwf.nl/conferentie. 

De tijd dat de vee-industrie werd gezien als een goede, 
gezonde manier van voedsel produceren. Dat er lacherig 
werd gedaan over dierenbeschermers en het leed van 
kippen, varkens en koeien botweg werd ontkend. 
Die tijd ligt definitief achter ons. 

Het dierenleed blijft niet langer verborgen in de dichte 
stallen van de vee-industrie, maar is nu bijna dagelijks op 
televisie en in de krant. Een maaltijd zonder vlees of vis is 
normaal geworden en supermarkten verkopen volop 
vleesvervangers. Dat de vee-industrie niet alleen een 
ramp is voor dieren, maar ook voor mensen en de aarde, 
is nu alom erkend. Er breekt een nieuwe tijd aan. 
De wereld is klaar voor een nieuw voedselsysteem.

18.000 varkens of 18.000 bloemen, 
wat wilt u liever? Dat was de vraag die 
we de gemeenteraad van Meierijstad 
stelden toen we jullie handtekeningen 
overhandigden tegen de bouw van 
een megastal voor 18.000 varkens. De 

megalomane plannen kregen landelijke 
aandacht. Ruim 15.000 supporters uit 
het hele land spraken hun zorgen uit 
en tekenden onze petitie. 

In een dergelijke megastal zouden 
18.000 varkens opgesloten zitten in 
krappe, kale hokken. Bovendien is 
ook de impact op de aarde ‘mega’. 
Denk aan bodem- en luchtvervuiling, 
verbruik van natuurlijke bronnen en 
de uitstoot van broeikasgassen. Als 
symbolisch alternatief boden wij de 
gemeenteraad daarom 18.000 
bloemenzaden aan om te zaaien op de 
plek van de stal. In december beslist de 
gemeente definitief. 
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WERELDWIJD PROTEST TEGEN VERRE VEETRANSPORTEN

Geachte lezer,

Zo’n 20 jaar geleden trokken we door 
het land met levensechte modellen van 
kippen, varkens en kalfjes in échte 
kooien en kisten, die nog roken 
naar de ‘boerderij’ waar ze vandaan 
kwamen. In drukke winkelstraten 
baarden we opzien door het dierenleed 
in de vee-industrie onverbloemd te 
tonen. Mensen reageerden met 
ongeloof en ontkenning. ‘Dat kan 
toch niet waar zijn’ of ‘Zoiets zou toch 
verboden moeten worden!’ hoorden 
we maar al te vaak.

Nu, in de tijd van internet en YouTube, 
kan niemand meer ontkennen dat de 
vee-industrie een ramp is voor de dieren. 
En de allernieuwste onderzoeken, die 
steeds duidelijker laten zien dat de 
vee-industrie óók de toekomst van 
de mensheid en de natuur op aarde 
bedreigt, raken snel wijd verbreid. 
Grootschalige, industriële veehouderij 
is een slecht idee uit de vorige eeuw, 
waar we snel mee moeten stoppen. 

Steeds meer mensen, bedrijven en 
zelfs regeringen en internationale 
organisaties (zoals de VN) krijgen oog 
voor een betere, diervriendelijkere en 
duurzame veehouderij, die de aarde 
niet nóg verder leeg eet. We zijn er 
echter nog lang niet. Supermarkten 
kunnen miljarden dieren een beter 
leven geven door alternatieven voor 
vlees en zuivel uit de vee-industrie 
aan te bieden. Regeringen kunnen die 
verandering afdwingen door betere 
wetten en regels. Wij doen er alles aan 
om deze onomkeerbare ontwikkeling 
te versnellen. Voor de dieren, voor 
mensen en de aarde.

Blijft u ons daarbij steunen?

 

Geert Laugs, 
Directeur 
Compassion in 
World Farming 
Nederland

Dit jaar organiseerden wij voor de tweede maal de 
internationale actiedag tegen verre veetransporten. 
In 33 landen kwamen mensen in actie met één gezamenlijke 
doel: een einde aan verre veetransporten. Zo waren er stille 
tochten met kaarsen in Australië en Israël, een meterslang 
spandoek over de Seine in Parijs, een grote manifestatie voor 
het parlement in Londen en posters door heel Tsjechië. In 
Nederland plaatsten wij een levensgrote billboard in het hart 
van de transportsector, Rotterdam, en onze bioscoopspot 
draaide een week lang in bioscopen door heel Nederland.

Duizenden bioscoopbezoekers kwamen oog in oog met 
het dierenleed tijdens verre veetransporten. En dat maakte 
indruk. Veel bezoekers lieten weten niet op de hoogte zijn 
van het leed. “Je hoopt allemaal dat het goed geregeld is, 
maar het is vreselijk als je dit zo ziet. Heel confronterend.” 
reageerde een bezoeker. 
Kijk voor meer reacties op ciwf.nl/bioscoopspot. Wij zijn 
alle supporters die meededen aan onze crowdfundingactie 
en deze campagne mogelijk maakten heel dankbaar. 

Dankzij de crowdfundingactie draaide onze aangrijpende bioscoopspot 
een week lang in de 22 grootste filmhuizen van Nederland.

 In Nederland leven nog ruim 4,5 miljoen kippen in kooien.

In Parijs hingen onze CIWF collega’s een levensgroot spandoek over 
de Seine vlakbij de Notre Dame.

Legbatterijen behoren tot het verleden. Dat denken veel 
mensen. Een ‘Middeleeuws’ systeem dat gelukkig is 
afgeschaft. Maar wist je dat in Nederland nog ruim 4,5 
miljoen kippen in krappe kooien zitten? Want hoewel de 
kale legbatterij in 2012 is verboden, mogen de ‘verrijkte’ 
en ‘kolonie-‘kooien nog wel. Een beetje meer ruimte, 
een korte zitstok en een paar plastic flappen als legnest, 
dat zijn de schrale verbeteringen waarmee de kip het 
moet doen. 

Over deze kippen horen we weinig. Hun eieren liggen 
immers niet in de Nederlandse supermarkt, maar zijn 
veelal bestemd voor het buitenland. Het verhaal van 
deze kippen is extreem treurig. Opgesloten achter tralies 
hebben ze geen enkele ruimte om kip te zijn. Scharrelen 
of zelfs maar de vleugels uitslaan, is er niet bij. Het is een 
van de wreedste systemen ter wereld. 

Binnenkort starten wij daarom met een campagne tegen 
de Nederlandse kippenkooien. Duitsland schaft per 2025 
alle kippenkooien af. Wij vinden dat Nederland dat 
voorbeeld moet volgen. Kippenkooien - en alle andere 
kooien in de vee-industrie - behoren gewoonweg niet 
meer in deze tijd. 

ER IS EEN TIJD VAN KOOIEN
EN ER IS EEN TIJD VAN GAAN
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