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Jonge kinderen zien dieren als vergelijkbaar met leeftijdgenoten; ze praten ermee en delen 
zelfs geheimen, volgens kinderpsychiater Frits Boer.

Varkens op een Parmahambedrijf. © Lega Anti Vivisezione
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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.  
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Wil je wekelijks op de hoogte blijven en meedoen aan onze acties? 
Schrijf je dan in voor onze e-mailnieuwsbrief op ciwf.nl/nieuwsbrief

Hoe is het mogelijk dat we het ene 
dier vertroetelen en het andere dier 
opsluiten in een kooi en zonder 
problemen doodmaken? Volgens 
sommige wetenschappers heeft het 
ermee te maken dat we afgeschermd 
zijn van de dieren die we eten. 

Schuren en stallen zijn potdicht, slacht-
huizen zijn niet toegankelijk en het 
vlees wordt zo gepresenteerd dat het 
zo min mogelijk op een dier lijkt. 

Simpelweg, we kennen de dieren, hun 
leven en hun dood niet. 

Daarom voelen we minder voor hen. 
Je eigen kip slachten die je jarenlang 
in je achtertuin hebt gehouden, is voor 
velen immers een stuk lastiger dan een 
kipfi let kopen in de supermarkt. 

Volgens kinderpsychiater professor 
Frits Boer maken wij van nature geen 
verschil tussen dieren. Voor jonge 
kinderen is een varken of kip even lief 
en interessant als een hond of kat. 
De tweedeling die kinderen later van 
hun ouders overnemen, is alleen 
maar mogelijk doordat de dieren 
verborgen blijven. 

Daarom is goede voorlichting aan 
zowel kinderen als volwassenen 
over het leven van de dieren in de 
vee-industrie zo belangrijk. 
Zodat mensen weer gevoel krijgen 
bij álle dieren en goed overwogen 
keuzes kunnen maken. 

Ze zijn allebei slim, gevoelig en levenslustig. 
En toch vertroetelen we het ene dier en sluiten we 
het andere dier op in een overvol hok, waar het 
nooit de zon zal zien. Waarom maken we zo’n 
verschil? Verdienen niet alle dieren een goed leven?

Samen met jou zetten wij ons in voor de dieren 
die nooit vertroeteld worden: de miljarden vergeten 
dieren die opgesloten zitten in de vee-industrie. 
Want wij vinden net als jij dat álle dieren een goed 
leven verdienen.

Eerder berichtten we je over het leed 
van de Italiaanse koeien achter Parme-
zaanse kaas. Helaas kent de Italiaanse 
stad Parma nog een vreselijk geheim: 
het gruwelijke varkensleed achter de 
bekende Parmaham. 

Samen met onze Europese zuster-
organisaties brachten we een nieuw 
schokkend onderzoek naar buiten 
over de misstanden in de Italiaanse 
Parmahambedrijven. Zieke en gewonde 
varkens die geen verzorging krijgen, 
smerige en overvolle hokken en massaal 
afgeknipte staarten. De overtredingen 
zijn eindeloos. Het staat in schril 
contrast met de reputatie van Parma-
ham als ‘exclusief kwaliteitsproduct’.

Samen met andere dierenbeschermings-
organisaties voeren wij internationaal 
actie om ervoor te zorgen dat alle Euro-
pese landen zich aan de welzijnsregels 
voor varkens houden. 

Jij kunt ook meehelpen. 
Kijk op www.ciwf.nl/EndPigPain
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Geachte lezer,

Dichtbij ons kantoor ligt een mooie, 
grote kinderboerderij. We wandelen 
er wel eens heen om te kijken naar 
de dieren, die er genieten van een 
leven waarin ze hun natuurlijke 
behoeften kunnen uiten. We zien er 
ook veel kinderen, die er samen met 
hun ouders of grootouders vol 
verwondering komen kijken naar al 
die prachtige dieren.

Soms vragen we ons af hoe die 
kinderen zouden reageren als we hen 
zouden vertellen waar wij elke dag 
mee bezig zijn. Als we zouden zeggen 
dat het bokje dat ze net geaaid hebben 
geluk had, omdat het bij zijn moeder 
mag blijven. En dat de meeste jonge 
bokjes in Nederland dat geluk niet 
hebben, maar direct bij hun moeder 
weggehaald worden voor een 
vreselijk en onbestemd leven in de 
vee-industrie. Of als we zouden 
vertellen dat er in Nederland nog altijd 
miljoenen kippen zijn die nooit buiten 
komen, zoals hier, maar die levenslang 
zitten opgesloten in krappe kooien.

Ik weet zeker dat al die kinderen 
geschokt zouden zijn, en ons misschien 
zelfs niet zouden geloven. En dat, als zij 
mochten kiezen, al dat dierenleed en 
de vee-industrie niet zouden bestaan. 
Dat motiveert ons eens te meer 
vasthoudend te blijven strijden voor 
een wereld waar dieren behandeld 
worden met respect. We zijn het 
verplicht aan de dieren, maar ook 
aan onze kinderen!

Geert Laugs, 
Directeur 
Compassion in 
World Farming 
Nederland

Er is een nieuw soort ei in Nederland, het Kipster-ei. Kipster is 
een nieuw bedrijf dat eieren produceert op een dier- en milieu-
vriendelijkere manier. Wij reikten aan Kipster daarom dit jaar 
een van onze internationale dierenwelzijnsprijzen uit.

De kippen hebben een binnen- en een buitentuin met stro om 
in te scharrelen, bomen om in te klimmen en zand om in te 
stofbaden. Het voer wordt gemaakt uit voedselresten. Daarom 
zijn er geen akkers nodig om bijvoorbeeld soja op te verbouwen 
en is het bedrijf veel minder belastend voor het milieu. 

Uniek is dat Kipster ook verantwoordelijkheid neemt voor de 
haantjes, de broertjes van de legkippen. Zij worden niet op hun 
eerste dag gedood, zoals gebruikelijk is in de industrie, maar 
groeien op. Het hanenvlees wordt net als de Kipster-eieren bij 
LIDL supermarkten verkocht. 

De industrie houdt haar liever verborgen, maar dankzij 
de steun van onze supporters was ze in de week rond 
Pasen levensgroot door het hele land te zien: de Neder-
landse kooikip. Op videoschermen in treinstations en 
winkelcentra door heel Nederland kwamen miljoenen 
Nederlanders oog in oog met dit verborgen slachtoffer 
van de vee-industrie. 

Voor velen was het een eerste, aangrijpende kennis-
making met het dierenleed. De meeste mensen 
denken immers dat kippenkooien in Nederland allang 
verboden zijn. Helaas is dit niet waar en lijden nog 
altijd 4,5 miljoen kippen in krappe kooien voor de 
productie van goedkope eieren. Deze Paasactie werd 
100% mogelijk gemaakt door iedereen die meedeed 
aan onze crowdfunding-actie. Heel hartelijk dank!

Buiten scharrelen, in de aarde pikken op zoek naar zaden, 
je vleugels uitslaan, zo nu en dan een stofbad nemen… 
Het zijn kleine dingen die een kip gelukkig maken. Maar in 
een kooi heeft ze daar geen enkele ruimte voor. 

Opgesloten achter tralies staat ze haar hele leven op 
draadgaas. Nooit zal ze de zon zien of de aarde onder 
haar pootjes voelen. Alle simpele dingen die een kippen-
leven de moeite waard maken zijn haar ontnomen. 
Het is een van de wreedste systemen ter wereld. 

Samen met onze supporters voeren we campagne voor 
een verbod op alle kippenkooien in Nederland. Duitsland 
schaft ze af per 2025. Nederland moet nu volgen. Heb jij 
de petitie nog niet getekend? Doe dat dan nu op ciwf.nl/
HelpDeKooikip en vraag je vrienden hetzelfde te doen. 

KOOIKIP MET PASEN IN HEEL NEDERLAND TE ZIEN

LAAT EEN KIP WEER KIP ZIJN

DIERENWELZIJNSPRIJS VOOR NIEUW EI

 #HELPDEKOOIKIP

TEKEN DE PETITIE > ciwf.nl/HelpDeKooikip 

Op meer dan 200 videoschermen door heel Nederland was een week 
lang het leed van de kooikip te zien.

De Kipster-kippen hebben een binnen- en een buitentuin.
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