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Veel mensen staan er nooit bij stil, maar elke dag sterven miljoenen vissen een 
gruwelijke dood. Ze bevriezen levend, stikken langzaam of worden bij bewustzijn 
opengesneden. Vissen zijn intelligente, sociale dieren met gevoel en emotie. 
Het is de hoogste tijd dat wij hen ook zo behandelen.

Dankzij de steun van honderden donateurs die meededen aan de crowdfunding-
actie draaide onze aangrijpende spot de afgelopen weken in 30 bioscopen in 
Nederland. De spot laat vissen zien zoals ze zijn, prachtige, gevoelige dieren. 
De boodschap: eet geen dierenleed met de feestdagen, dus ook geen vissen. 

Meer weten over vissen en wat jij kunt doen? Kijk op oogvoorvis.nl

Actrice Miryanna van Reeden in de studio 
met haar hond Polly. Ze sprak geheel 
belangeloos de spot in.

Met hoop en vertrouwen gaan we het 
nieuwe jaar in. En daar is reden voor. 
Want nog nooit was de roep voor een beter 
dierenleven zo luid als nu. 

De veranderingen, zowel in de supermarkt, 
in de politiek als op het boodschappenlijstje, 
zijn iedere dag zichtbaar. We zijn op de goede 
weg. En samen met jouw steun zorgen we 
ervoor dat een betere wereld voor de dieren 
iedere dag dichterbij komt. 

Ook dit jaar organiseerden we de internationale actiedag tegen verre 
veetransporten om aandacht te vragen voor het vreselijke dierenleed tijdens 
veetransporten. We reden de hele dag door Nederland met levensgrote 
videoschermen en maakten uitgebreide stops bij het Binnenhof en het 
ministerie van Landbouw in Den Haag. 

Want nog altijd worden ieder jaar miljoenen Europese dieren dagenlang op 
transport gesteld naar landen buiten de EU. De omstandigheden zijn vaak 
heel slecht. Vaak komen dieren uitgedroogd, hongerig, uitgeput, gewond 
en soms zelfs dood aan op bestemming. 
Ook Nederland exporteerde in de afgelopen 5 jaar ruim 100.000 runderen 
naar onder andere Pakistan, Rusland en Marokko.

Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld - van Nepal tot Canada 
en van Portugal tot Nieuw-Zeeland – kwamen mensen in actie.

Kom ook in actie tegen verre veetransporten en teken 
de petitie op ciwf.nl/veetransport

DE WEG OP TEGEN VERRE VEETRANSPORTEN

Alle donateurs die deze 
fi lm mogelijk maakte: 
heel hartelijk dank!

VISSENLEED IN DE BIOSCOOP

De spot draaide voor alle fi lms in de 30 belangrijkste fi lmhuizen, 
waaronder Tuschinski in Amsterdam. 
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Beste lezer,

We staan op de drempel van een 
nieuw decennium. Ik heb goede hoop 
dat onze kinderen en kleinkinderen 
zullen terugkijken op de komende tien 
jaar als de tijd waarin de wereld de 
industriële veehouderij de rug toekeerde 
en koos voor een diervriendelijkere, 
duurzame en kleinere veehouderij. 

Steeds meer mensen erkennen dat de 
vee-industrie niet alleen leidt tot enorm 
dierenleed, maar dat dit gruwelijke 
systeem nog veel meer schade aanricht. 
Grote internationale organisaties, zoals 
Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds 
en zelfs de Verenigde Naties riepen 
op te kiezen voor het eten van minder 
vlees. 

Overal in de wereld nemen grote 
vleesconcerns plantaardige producten 
op in hun assortiment. Dit ‘vlees’, 
waarvoor geen dier hoeft te sterven, 
wordt snel smakelijker en zal uiteindelijk 
goedkoper worden dan vlees uit de 
vee-industrie. Multinational Unilever 
kocht de Vegetarische Slager en rolt 
de worsten en burgers van deze 
trendsetter nu in rap tempo uit over de 
hele wereld.

Ook de Landbouwuniversiteit 
Wageningen, toch een bolwerk van 
de traditionele veehouderij, bepleit 
grote veranderingen in ons eetpatroon 
(minder vlees, meer plantaardig) én in 
de veehouderij. Rechterlijke uitspraken,
bijvoorbeeld over stikstofuitstoot, 
hebben talrijke politici er inmiddels 
van overtuigd dat de vee-industrie als 
grootvervuiler niet langer buiten schot 
kan blijven. 

Er is dus hoop. Maar verandering komt 
niet vanzelf. Wij zullen het komend 
jaar keihard blijven werken om de 
verandering verder te versnellen en 
een eind te maken aan het immense 
dierenleed dat veroorzaakt wordt door 
de vee-industrie.

Lees meer hierover op ciwf.nl/hoop

Geert Laugs, 
Directeur 
Compassion in 
World Farming 
Nederland

Het was een historisch jaar voor de dieren. 
Het jaar waarin meer dan 1,6 miljoen 
Europeanen opstonden en zich uitspraken 
voor een beter leven voor de dieren in de 
veehouderij. 

Zij ondertekenden het Europees burgerinitiatief 
‘Stop de kooien’, waarvoor wij het initiatief 
namen. Meer dan 150 organisaties en 
duizenden vrijwilligers uit heel Europa voerden
samen met ons elke dag actie om zoveel 
mogelijk handtekeningen te verzamelen tegen 
de kooien in de veehouderij. Daarmee is dit 
een van de grootste dierencampagnes ooit en 
het resultaat is overweldigend. 

De Europese Commissie is nu verplicht te
reageren op onze oproep om alle kooien in 
de veehouderij te verbieden en het Europees 
Parlement zal erover stemmen. Natuurlijk gaan 
we samen op volle kracht door om ervoor te 
zorgen dat dit verbod werkelijkheid wordt.

1,6 MILJOEN MENSEN SCHRIJVEN GESCHIEDENIS VOOR DIEREN

GROOTSTE
DIERENCAMPAGNE OOIT

Ruim 160.000 Nederlanders zetten hun 
handtekening; nooit eerder werd een 
Europees burgerinitiatief door zoveel 
Nederlanders gesteund.

Honderden miljoenen dieren slijten een groot deel van hun leven achter 
tralies. Ze kunnen zich nauwelijks bewegen, worden vaak ziek en vertonen 
gestoord gedrag.

Viering van het succesvolle burgerinitiatief in het hart van de Brusselse politiek. Het Nederlandse kunstwerk ‘Ode aan het varken’ stond pal 
voor de deur van de Europese Commissie.

Alle ondertekenaars en fantastische vrijwilligers 

heel hartelijk dank!
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