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Met de actietas laat je iedereen zien dat jij in actie komt voor de dieren

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 
veehouderij. Voor dieren, mensen en 
aarde.  
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Honderden miljoenen dieren in de Europese 
veehouderij zitten opgesloten in kooien. Kippen 
en kwartels staan hun hele leven op draadgaas 
dat in hun pootjes snijdt. Moedervarkens staan 
vast tussen stalen stangen waardoor ze amper 
voor hun biggen kunnen zorgen. En konijnen 
zitten vaak in zulke krappe kooien dat ze niet 
eens rechtop kunnen staan. 

Ook piepjonge kalfjes worden in veel landen
apart gezet tussen stalen stangen om te 
worden vetgemest voor kalfsvlees. Voor de 
productie van foie gras staan miljoenen eenden 
en ganzen de laatste weken van hun leven vast 
in krappe kooien om onder dwang gevoederd 
te worden. 

Het dierenleed in kooien is immens. Geen enkel 
dier verdient een leven achter tralies. Bovendien 
bestaan er veel betere manieren om dieren te 
houden, zoals vrije uitloop. Met het Europees 
burgerinitiatief roepen wij Europa daarom op 
om te stoppen met het gebruik van alle kooien 
in de veehouderij. Lees meer over kooien in de 
vee-industrie op ciwf.nl.

Spelen, scharrelen, naar voedsel zoeken, natuurlijk 
contact met andere dieren, op een goede manier 
voor de kleintjes zorgen. Het zijn simpele dingen die 
een dier gelukkig maken. Maar in een kooi is daar 
geen enkele ruimte voor. 

Dieren horen niet achter tralies. Zij verdienen een 
goed leven met buitenlucht en alle ruimte om 
zichzelf te zijn. Daarom voeren wij samen met jou 
campagne tegen alle kooien in de veehouderij.

Heb je het Europees burgerinitiatief al 
getekend? En wil je nog meer doen? 
Word dan een kooivechter! Vraag het 
actiepakket aan op ciwf.nl/kooivechter

Het pakket bestaat uit handtekeningen-
lijsten, stickers, informatie en een echte 
kooivechterstas.

Vraag je vrienden en familie om het 
burgerinitiatief te tekenen. Vertel 
erover op je werk, op je (sport)club of 
buurthuis. We hebben jouw hulp heel 
hard nodig om één miljoen handteke-
ningen te halen. 

EEN LEVEN ACHTER TRALIES IS GEEN LEVEN

WORD EEN KOOIVECHTER!
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Beste lezer,

Een Europees burgerinitiatief organiseer
je niet zomaar. Het is een megaproject 
om in een jaar tijd in alle landen van de 
Europese Unie meer dan een miljoen 
handtekeningen te verzamelen. Toch 
gaat Compassion in World Farming 
die uitdaging graag aan, want het is 
de krachtigste manier om bij Europa 
aan te dringen op een beter leven voor 
honderden miljoenen dieren.

Met ons burgerinitiatief ‘Stop de 
kooien’ binden we samen met u de 
strijd aan tegen alle kooien in de 
Europese veehouderij. Dat doen we 
natuurlijk vooral vanwege het enorme 
dierenleed. Maar er is meer. 

Want kooien zijn het symbool van 
een doorgeslagen industrie die nog 
veel meer schade aanricht: ze leidt 
ook tot het uitsterven van diersoorten, 
tot de vernietiging van oerbossen, 
de vervuiling van het milieu en de 
opwarming van de aarde. In plaats 
daarvan streven wij naar een gezonde, 
diervriendelijkere veehouderij. Daarin is 
geen plaats voor kooien en worden de 
weilanden en de bossen weer terug-
gegeven aan de dieren.

Ik ben er trots op dat ons burger-
initiatief gesteund wordt door meer dan 
140 dierenbeschermingsorganisaties in 
heel Europa en dat al bijna een kwart 
miljoen mensen het ondertekenden. 
Toch is er nog veel werk te doen. 
Samen met u zetten wij het komende 
jaar alles op alles om ons doel te halen. 
Zo laten we ‘Brussel’ overduidelijk zien 
dat Europa het zat is en een einde wil 
aan het dierenleed in de veehouderij. 

 

Geert Laugs, 
Directeur 
Compassion in 
World Farming 
Nederland

Kunstenares Jantien Mook houdt van de natuur en van dieren in het 
bijzonder. Haar kunstwerken zijn niet alleen indrukwekkend mooi, ze 
hebben ook allemaal een boodschap. Met haar laatste kunstwerk, 
‘Ode aan het varken’, vraagt ze aandacht voor het leed van de dieren in 
de vee-industrie. 

Jantien: “Ik wil met ‘Ode aan het varken’ de schoonheid en de kracht van 
het dier tonen. De sprong die het maakt, staat voor plezier en vrijheid. Zo hoop 
ik dat mensen niet wegkijken, maar zich juist vereenzelvigen met het dier.” 

Eerder vroeg Jantien aandacht voor het lot van de olifant die met uitsterven 
wordt bedreigd. Haar levensgrote kunstwerk van een olifant reist na 
Nederland nu heel Europa door. Meer informatie vind je op haar website: 
www.odetothewilderness.com

Eind september zijn wij van start gegaan met een van de 
grootste dierenwelzijnscampagnes ooit: het Europees 
burgerinitiatief tegen kooien in de veehouderij. Meer dan 
140 organisaties uit heel Europa doen mee aan ons initiatief. 

We hebben een jaar de tijd om 1 miljoen handtekeningen te 
verzamelen. Als dat lukt, dan is de Europese Unie wettelijk 
verplicht om onze oproep voor een verbod op kooien te 
beantwoorden. Een unieke kans om het leven van de 
miljoenen dieren in de Europese veehouderij te verbeteren.

Inmiddels hebben 
we ruim 220.000 
handtekeningen. 
Een mooie start, 
maar we zijn er nog 
lang niet. Het hele 
jaar zullen we in 
heel Europa 
campagne voeren. 

De feestelijke onthulling van het reusachtige kunstwerk 
‘Ode aan het varken’ van kunstenares Jantien Mook in 
Amsterdam luidde de start in van onze campagne. 
Dankzij de geweldige steun van onze supporters aan 
de crowdfundingactie zal dit indrukwekkende symbool 
tegen kooien de komende tijd in verschillende steden in 
Nederland te zien zijn. Zo trekken we door het hele land de 
aandacht van publiek en media voor het dierenleed. 

We willen alle donateurs die dit mogelijk maken 
van harte bedanken!

GROOTSTE DIERENCAMPAGNE
OOIT VAN START

SUPERVARKEN ALS SYMBOOL
TEGEN DIERENLEED

KUNSTENARES STRIJDT VOOR DIEREN

Actrice Pamela Anderson liet zich uit protest opsluiten in een kooi 
in Parijs. Dit werd wereldnieuws.

Officiële start van het burgerinitiatief 
in het Europees Parlement

Start van de campagne in Nederland: feestelijke onthulling 
van het reusachtige kunstwerk in Amsterdam.

HEB JIJ NOG NIET GETEKEND? 
Doe dat dan nu op stopdekooien.nl en help 
mee de dieren een beter  leven te geven! 
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