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Kippen leven in een hiërarchische 
gemeenschap: de pikorde. Maar geschillen 
worden niet altijd met pikkerij uitgevochten; 
een strenge blik is soms al voldoende.

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 welzijn van dieren 
in de veehouderij. Zij streeft naar een 
diervriendelijkere, duurzame en gezonde 
voedselproductie. Voor dieren, mensen 
en aarde.  

Postbus 1305, 6501 BH Nijmegen
Tel. 024-3551777
ciwf@ciwf.nl
KvK: 10044931
IBAN: NL85TRIO019787938

 facebook.com/ciwfnl 
 twitter.com/ciwfnl
 youtube.com/ciwfnl

WIST JE DIT AL OVER KIPPEN?

FRANSE CIWF: ‘WIJ LATEN ONS NIET HET ZWIJGEN OPLEGGEN’

Ze stamt af van de dinosauriërs, kan 
meer kleuren zien dan wij en is 
veruit de meest voorkomende vogel ter 
wereld: de kip. Ze is bovendien ook het 
meest gegeten dier in de wereld en – 
in ieder geval in aantal – het grootste 
slachtoffer van de vee-industrie. Maar 
achter het ei en de kipfilet schuilt het 
verhaal van een prachtige diersoort. 
Wist je dit al over kippen?

De kip is sociaal, intelligent en een 
snelle leerling. Kuikentjes leren al heel 
vroeg van hun moeder wat ze wel en 
niet moeten eten. De moederkip 
communiceert zelfs al met haar 
kleintjes als ze nog in het ei zitten. 

Er zijn minstens 30 verschillende ‘toks’ 
in de kippentaal. Zo brengen kippen 
elkaar bijvoorbeeld op de hoogte van 
dreigend gevaar of waar voedsel is. 

Kippen zijn dol op stofbaden, maar zijn 
ook echte zonaanbidders – je ziet ze 
regelmatig uitgestrekt met de 
vleugels wijd in de zon liggen. Vaak 
een komisch gezicht!

Natuurlijk kan niet iedereen onze 
campagnes waarderen. Dat gaat nu 
eenmaal samen met ons werk. Zo was 
de Franse varkensindustrie - op z’n 
zacht gezegd - niet blij met de 
videospotjes van onze Franse CIWF 
collega’s die in bioscopen in heel 
Frankrijk te zien waren. Ze daagt CIWF 
France nu voor de rechter. De filmpjes 
laten de slechte, dieronvriendelijke 
omstandigheden zien waarin 95% 

van de Franse varkens leven. De 
industrie ontkent niet dat de beelden 
de werkelijkheid laten zien, maar vindt 
toch dat ze de Franse sector in een 
kwaad daglicht stellen. CIWF France 
gaat natuurlijk door met haar 
campagnes en gaat met vertrouwen de 
rechtszaak tegemoet. Léopoldine 
Charbonneaux, directrice van CIWF 
France: “De industrie zal ons nooit het 
zwijgen opleggen.”

1 MILJOEN MENSEN  
TEGEN VERRE 
VEETRANSPORTEN

Voederconversie, karkasgewicht, worpgrootte, biguitval. 
De vee-industrie hanteert termen die je doen vergeten waar 
ze werkelijk over gaan: levende dieren. Het dier is een 
product geworden, dat geld op moet brengen en zo 
goedkoop mogelijk geproduceerd moet worden.

Maar elk dier heeft gevoel, behoeftes, een eigen karakter 
en een drang om te leven. Elk dier verdient dan ook respect, 
compassie en ruimte. Daarom voeren wij campagne. Zodat 
dieren weer dier mogen zijn.

Het dierenleed tijdens verre 
veetransporten is hartverscheurend. 
Op elkaar gepakt in dichte 
vrachtwagens of schepen zijn dieren 
soms dagenlang onderweg. Uitgeput, 
vaak uitgedroogd en hongerig, soms 
gewond of zelfs al dood, komen ze aan 
op de plaats van bestemming. Dat dit 
soort helleritten niet meer van deze tijd 
zijn en verboden moeten worden, daar 
zijn steeds meer mensen het over eens. 
Maar liefst ruim één miljoen  
Europeanen tekenden de StopTheTrucks 
petitie tegen verre veetransporten. Een 
prachtig en overweldigend aantal waar 
de EU niet omheen kan. Binnenkort 
zullen we de handtekeningen met een 
luide klap in Brussel overhandigen.

DIER ZIJN 

4



ciwf.nl

ALS EEN VARKEN MOEDER WORDT

Geachte lezer,

20 jaar geleden, in de zomer van 
1997, demonstreerden we op de Dam 
in Amsterdam. Binnen, in het paleis, 
tekenden de Europese regeringsleiders 
het Verdrag van Amsterdam. Daarin 
erkende Europa dat dieren wezens met 
gevoel zijn en dat er in het 
landbouwbeleid rekening moet 
worden gehouden met hun welzijn. 
Dat was het hoogtepunt van een 
visionaire en vasthoudende campagne 
die jaren eerder gestart was door onze 
oprichter Peter Roberts. 

Het was een historische doorbraak. 
Voor het eerste erkende Europa dat 
dieren geen ‘product’ zijn, zoals een 
baksteen of een bloemkool, waar 
mensen alles mee mogen doen wat in 
ze op komt. En bovendien: het Verdrag 
regelt de werking van de Europese 
Unie. Bij al onze campagnes in de EU 
konden we voortaan een beroep doen 
op dit belangrijke uitgangspunt: dieren 
zijn geen dingen, ze kunnen pijn lijden 
en zich net als mensen goed of slecht 
voelen.

En dat hebben we gedaan: in 1999 
besloot de EU de ergste 
legbatterijkooien voor kippen te 
verbieden en het gebruik van krappe 
kooien voor zwangere varkens werd 
aan banden gelegd. Dat Europa zich 
zelf verplicht heeft rekening te houden 
met dierenwelzijn speelde ook een 
belangrijke rol bij ons jongste succes: 
in maart riep het Europees Parlement 
onder onze druk met grote 
meerderheid op om snel Europees 
wetten te maken om het welzijn van 
konijnen te verbeteren.

Ik verzeker u dat wij, net als in eerdere 
campagnes, alles op alles zullen zetten 
om ervoor te zorgen dat die wetten er 
snel komen!

 

Geert Laugs, 
Directeur 
Compassion in 
World Farming 
Nederland

Konijnen in het wild grazen het liefst op vers gras, bladeren en 
bloemen. Het zijn razendsnelle knabbelaars: ze kauwen wel 
120 keer per minuut. In de Europese vee-industrie leven ruim 
300 miljoen konijnen. Zij zitten in krappe kooien en zullen 
nooit buiten grazen.

Als een varken moeder wordt, is ze al lang voor de 
bevalling druk in de weer. Ze gaat op zoek naar een 
geschikte, beschutte plek en bouwt een groot, warm nest 
van gras, stro en ander materiaal dat ze kan vinden. Ze 
verzorgt en beschermt haar biggetjes toegewijd en ‘zingt’ 
daarbij vaak zachtjes. De kleintjes leren het geluid van hun 
moeder te herkennen. Na enkele dagen stimuleert de 
moeder de biggen om ook kennis te maken met de ander 

dieren uit de groep. De jonge varkens zijn erg speels en 
nieuwsgierig. In de vee-industrie is geen enkele ruimte voor 
deze moederzorg. Maar het kan ook anders. 

Kijk op www.ciwf.nl/hetkanookanders naar de prachtige 
beelden die we maakten op een biologische boerderij in 
Engeland van een moedervarken dat voor het eerst moeder 
wordt.

De Moederdagactie maakte veel reacties los. ‘Veel mensen vragen naar de armband. 
Dan is het makkelijk om het gesprek aan te gaan over de vee-industrie en ook 
anderen de ogen te openen voor het dierenleed.’ meldde een moeder. 

Wij willen nogmaals alle deelnemers heel hartelijk danken voor jullie steun. Moederdag is 
voorbij, maar de campagne tegen kraamkooien gaat natuurlijk door. Heb je onze petitie 
nog niet getekend? Dat kan nog steeds via www.ciwf.nl/moedervarkens. 

In een kraamkooi kan een 
moedervarken niet de zorg 
geven die ze van nature 
zou willen.

Voor moedervarkens in de vee-industrie is het nooit 
Moederdag. Zelfs de ruimte om haar meest simpele, 
natuurlijke behoefte te vervullen – namelijk een goed 
nest bouwen en haar kleintjes verzorgen -  wordt een 
moedervarken niet gegund. Wekenlang ligt ze 
vastgeklemd in een stalen kraamkooi, waarin ze zich 
niet eens kan omdraaien. Vervolgens worden de biggen 
weggehaald en wordt ze opnieuw geïnsemineerd. Door 
experts worden de kraamkooien gezien als een van de 
grootste welzijnsproblemen in de varkensindustrie.

Toen wij een oproep deden om op Moederdag in actie 
te komen voor de moedervarkens, reageerden jullie dan 
ook in grote getalen. Via de website beloofden 5960 
mensen om vanaf Moederdag geen varkensvlees uit de 
vee-industrie (meer) te eten zolang de kraamkooien nog 
zijn toegestaan. Zij tekenden de petitie voor een 
Nederlands verbod op kraamkooien en droegen op 
Moederdag allemaal onze roze armband als openlijke 
steunbetuiging. Ook Anita Witzier kwam als ‘Moeder 
voor Moedervarkens’ in actie.
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