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KINDEREN VOOR KONIJNEN

NIEUWS UIT... FRANKRIJK

‘Voor een dier moet je lief zijn. Dat wil 
niet in een kooitje, maar lekker buiten 
huppelen.’ Kinderen voelen vaak op 
natuurlijke wijze aan wat goed is. Hoe 
kan het dan toch dat wij zo anders 
omgaan met dieren dan onze kinderen 
zouden willen? 

Wij vroegen kinderen in verschillende 
Europese landen om een tekening te 
maken over hoe zij vinden dat konijnen 
zouden moeten leven. Hun prachtige,
vaak ontroerende, tekeningen stuurden 
we met een brief naar de 
Europarlementariërs die afgelopen 

maand moesten stemmen over een 
cruciaal konijnenrapport. De 
tekeningen maakten indruk; dat 
merkten we aan de reacties van de 
politici. Ze stemden dan ook voor het 
rapport: een historisch moment! De 
politici willen meer ruimte voor de 
konijnen en een einde aan de wrede, 
draadgazen kooien.

Natuurlijk stopt onze campagne voor 
de konijnen hier niet. We blijven 
doorgaan om ervoor te zorgen dat de 
uitslag, meer ruimte voor konijnen, 
snel in de Europese wet verankerd 
wordt. We houden je op de hoogte!

Een ieder van ons voelt zich wel eens alleen. 
Machteloos tegen zoveel problemen in de wereld, 
zoveel dingen waar je geen grip op lijkt te hebben. 
Een dierenbeschermer alleen tegen een massale 
industrie van dierenleed en uitbuiting. 
 

Vanaf volgend jaar komen er verplicht camera’s in alle slachthuizen in Frankrijk. 
Een geweldige overwinning! Want camera’s zorgen er vaak voor dat problemen 
eerder gesignaleerd worden en medewerkers zich fatsoenlijker gedragen. Onze 
Franse CIWF collega’s voerden de afgelopen tijd samen met andere organisaties 
uitgebreid campagne. Tienduizenden Franse CIWF supporters schreven persoonlijk 
een e-mail naar de politici. Vorig jaar kwamen de Franse slachthuizen meerdere 
malen in het nieuws vanwege grote misstanden en vreselijk dierenleed. In 
Nederland hebben al enkele slachthuizen camera’s geïnstalleerd. Wij pleiten ervoor 
dat dit in alle slachthuizen verplicht wordt. 

TEKEN TEGEN VERRE VEETRANSPORTEN!

Maar we zijn niet alleen. Sterker nog, we zijn met 
velen en elke dag groeit onze groep van mensen die 
een andere veehouderij willen. Niet alleen in 
Nederland maar over de hele wereld. Door samen in 
actie te komen zorgen we voor echte verbeteringen 
voor de dieren. Samen staan we sterk en samen 
veranderen we de wereld. 

Een Europees verbod op verre 
veetransporten, strengere controles en 
een maximum transportduur van 8 uur. 
Dat eisen wij van Brussel. Samen met 
verschillende internationale organisaties 
voeren we campagne onder de naam 
#StopTheTrucks. Onze petitie werd al 
– mede dankzij de postercampagne - 
ruim 23.000 keer ondertekend. 

Heb je ‘m nog niet getekend? 
Grijp dan nu je kans! En vraag je 
familie en vrienden hetzelfde te doen. 
De petitie blijft nog de hele maand 
maart open. Kijk op 
www.ciwf.nl/stopthetrucks.

LAATSTE KANS
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DE WERELD IS NIET ALLEEN VAN DE MENSEN

Geachte lezer,

Dierenleed stopt niet bij de grens. 
De vreselijke, verre veetransporten zijn 
wel het meest schrijnende 
voorbeeld daarvan. Overal in de wereld 
heeft de vee-industrie grote gevolgen. 
In Nederland legde niemand dit zo 
duidelijk uit als oud-landbouwminister 
Cees Veerman. Hij zei: “We importeren 
grote hoeveelheden voer, we 
exporteren vlees en de shit houden 
we hier”. Dit citaat uit onverwachte 
hoek geeft aan hoe verweven de 
Nederlandse veehouderij is met een 
wereldwijde industrie, die niet alleen in 
ons land maar ook aan de andere kant 
van de wereld grote schade aanricht. 
Het laat ook zien dat we in Nederland 
nooit op eigen houtje de vee-industrie 
af kunnen schaffen. Dat lukt alleen als 
andere landen binnen en buiten 
Europa meedoen.Daarom werkt 
Compassion in World Farming niet 
alleen in Nederland. We werken actief 
in steeds meer Europese landen, 
bijvoorbeeld om eindelijk een Europese 
wet voor het welzijn voor konijnen 
tot stand te brengen. In China, dat 
de meeste varkens ter wereld mest, 
pionieren we voor méér aandacht voor 
het welzijn van de dieren. In de USA 
lopen we voorop in de beweging die 
steeds meer grote bedrijven verleidt 
te stoppen met legbatterijen en het 
fokken van plofkip.
Daarbij werken we graag samen. 
Met dierenbeschermers die in andere 
landen het dierenleed in de 
vee-industrie aan de kaak stellen. Maar 
ook met de milieubeweging, met grote 
bedrijven en met iedereen die iets wil 
doen om het leven van miljarden 
dieren te verbeteren. Alleen zo kunnen 
we een eind maken aan de 
vee-industrie die zo schadelijk is voor 
de dieren, voor mensen en de aarde.

Ik hoop dat u ons daarbij wilt blijven 
steunen.

Geert Laugs, 
Directeur 
Compassion in 
World Farming 
Nederland

Varkens zijn heel sociale, nieuwsgierige dieren en doen niets 
liever dan lekker buiten rondsnuffelen.
In Nederland leven ruim 12 miljoen varkens, maar je ziet ze 
zelden. Veruit de meeste zitten in dichte stallen en worden 
gefokt voor de export van varkensvlees.

Wanneer wij mensen vragen over welk dierenleed zij zich het 
meeste boos maken, wordt vaak verre veetransporten 
genoemd. Het respectloze, wrede, vaak dagenlange gesleep 
met dieren, enkel om economisch gewin.

Nog nooit eerder kregen wij dan ook zoveel reacties op een 
crowdfundingactie. Binnen een maand ontvingen wij het 
geweldige bedrag van bijna 20.000 euro om onze poster tegen 
verre veetransporten door heel Nederland te hangen. Van 
Amsterdam tot aan Maastricht zagen honderdduizenden 
mensen het vreselijke dierenleed en onze oproep in actie te 
komen.  

Nog elke dag worden duizenden Europese dieren in volgeprop-
te veewagens op transport gesteld naar verre bestemmingen. 
Uitgeput, hongerig, uitgedroogd, soms gewond of zelfs al dood 
komen ze aan. Controles op veewagens zijn vaak onvoldoende. 
Dieren moeten soms hevige kou, dan wel brandende hitte 
doorstaan. Vooral de transporten naar bestemmingen buiten de 
EU zijn berucht. Aan de EU grens ontstaan regelmatig 
problemen en op de bestemming worden de dieren vaak 
zonder verdoving geslacht.

Charlotte Mutsaers, schrijfster en 
kunstenares, zet zich al jaren in voor een 
beter dierenleven. Zo staat ze op de 
kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren 
en steunt ze onder andere onze 
postercampagnes. “Het is een nare foto van 
het kalf, maar het is goed dat mensen het 
zien.” De massaliteit van het dierenleed in 
de vee-industrie grijpt haar erg aan. “Het 
trieste leven van de varkens, de vreselijke 
toestanden in de slachthuizen, de sterfte 
onder kalfjes, het keer op keer kunstmatig 
insemineren van koeien. Het is een immens 
probleem.”

Ook in haar werk zijn dieren en 
dierenbescherming terugkomende thema’s. 
Zo schrijft ze in haar bekende boek ‘Koetsier 

Herfst’ over een vrouw die kreeften redt uit 
de kokende pannen van restaurants. “De 
wereld is niet alleen van de mensen. Dieren 
hebben net zo goed gevoel en bewustzijn. 
Er is geen enkele reden waarom zij minder 
recht zouden hebben op een goed leven. 
Maar helaas is dit niet de manier waarop de 
meeste mensen over dieren denken.”

Toch gelooft ze dat er langzaamaan 
verandering zal komen. “We hoeven 
mensen niet te verbieden vlees te eten – een 
vos mag dat immers ook. Maar als je die 
keuze maakt, gun het dier dan een echt 
prinsheerlijk leven. Met ruimte, 
buitenlucht en beschutting. Ja, het vlees zal 
dan duurder worden. Maar één keer per 
week vlees eten is meer dan genoeg.” Charlotte Mutsaers

Internationale aanpak
Veel Europese landen – waaronder ook Nederland – zijn schuldig aan dit 
leed. Zo gaan jaarlijks duizenden Nederlandse schapen, geiten en koeien 
op transport naar onder andere Turkije en Egypte. Om dit grote interna-
tionale probleem aan te pakken, werken we samen met
organisaties in heel Europa. We zien dat het onderwerp steeds meer 
aandacht krijgt in verschillende EU landen, dat media er steeds meer 
over berichten en onze beweging groeit. Samen gaan wij door tot er 
een einde komt aan verre veetransporten.

De foto van het kalf werd genomen door collega-organisaties 

AWF-TSB en Eyes on Animals tijdens een inspectie. Het dier had 

hevige dorst na een dagenlang transport richting Turkije.

2 3


