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Duizenden protestmails over iedereen doet wat-campagne 
overheid: Waar zijn de tips over vleesvermindering? 
 

 
 
 
Duizenden mensen riepen de afgelopen dagen minister Wiebes van Economische Zaken en 
Klimaat op om tips over vleesvermindering toe te voegen aan de onlangs gestarte 
klimaatcampagne ‘Iedereen doet wat’. Zij stuurden een e-mail vanaf de website van 
Compassion in World Farming Nederland (CIWF). Het is immers bekend dat vermindering van 
de vleesconsumptie noodzakelijk is om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Het onlangs 
verschenen klimaatrapport van de Verenigde Naties bevestigt dit.1  
 
Geert Laugs, directeur CIWF Nederland2: “Op de site ‘ iedereendoetwat.nl’ slaagt de overheid 
er in het woord 'vlees' niet eenmaal te noemen. Dat is ronduit schandalig en pijnlijk 
typerend voor een overheid voor wie vermindering van vleesconsumptie of veestapel tot nu 
toe onbespreekbaar zijn. Het lijkt erop dat de overheid hier haar oren heeft laten hangen 
naar haar ‘klimaatpartners’ Rabobank en ABN AMRO, beide grote financiers van de vee-
industrie.”  
 

Meedoen met de actie en een protestmail sturen kan op: 
www.ciwf.nl/iedereendoetwat   
 
‘organiseer een tapasavond’ 
‘Iedereendoetwat’ roept op geen voedsel te verspillen maar negeert vlees volledig, terwijl de productie 
daarvan gepaard gaat met enorme verspilling van landbouwgrond en grondstoffen en direct bijdraagt 
aan de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Daarnaast is het een enorme bron van dierenleed. 
De enige tips met betrekking tot voedsel gaan over het voorkomen van verspilling door consumenten, 
zoals ‘maak een eetplanning’, ‘organiseer een tapasavond met je voedselrestjes’ en ‘bestel een gratis 
maatbeker.’ 
 
Geert Laugs: “'Iedereendoetwat.nl' laat de serieuze en bezorgde consument in de kou staan, zadelt 
hem op met weinig zinvolle tips en vermijdt de kern van de zaak angstvallig: wat er op tafel komt 



wordt niet besproken en dat terwijl iedereen elke dag opnieuw kan bijdragen aan een beter klimaat 
door te kiezen voor minder dierlijke producten en voor de vele alternatieven. Weet onze overheid daar 
echt niets over te vertellen?” 
 
 
 
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.  
 
 

 
 
1 Minder vlees en duurzamer voedsel zijn vereisten als we de opwarming van de aarde willen beperken, 8 augustus 2019, de Volkskrant,  
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minder-vlees-en-duurzamer-voedsel-zijn-vereisten-als-we-de-opwarming-van-de-aarde-willen-
beperken~bded95d8/  
 
2  Lees het hele commentaar van Geert Laugs op Joop.nl : ‘Helpen tapas het klimaat?’ 18 september 2019 
https://joop.bnnvara.nl/opinies/helpen-tapas-het-klimaat  
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Voor meer informatie: Geert Laugs, g.laugs@ciwf.nl, tel. 06-28570927, 024-3555552.  
 
E-mailactie ‘Iedereen doet wat, maar de overheid te weinig’ : www.ciwf.nl/iedereendoetwat  
 
Opiniestuk Geert Laugs ‘Helpen tapas het klimaat?’ 18 september 2019, Joop.nl 

https://joop.bnnvara.nl/opinies/helpen-tapas-het-klimaat 


