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In Ommen zijn er plannen voor een megastal voor 14.000 biggetjes. Op elkaar 
gepakt in kale hokken zullen deze dieren nooit buiten komen. En als er brand of 
een ziekte uitbreekt, is het aantal slachtoffers enorm. 

Daarnaast is ook de impact op de aarde van een dergelijke stal ‘mega’. Denk aan 
bodem- en luchtvervuiling, verbruik van natuurlijke bronnen en de uitstoot van 
broeikasgassen.

Omwonenden protesteren en wij zijn een landelijke petitie gestart. Want deze 
megastal gaat niet alleen de gemeente Ommen aan, maar heel Nederland. In een 
paar dagen werd de petitie al duizenden keren ondertekend. 

Alles wat je doet heeft impact, en jij moet bepalen 
welke impact je wilt hebben. Dat zei Jane Goodall, 
de beroemde apenbioloog en dierenbeschermer. 

Jij kunt elke dag het verschil maken voor de 
dieren. Door je stem te laten horen en campagnes 
te steunen. Door aan de mensen om je heen het 
verhaal te vertellen over de dieren. En door elke dag 
bewust te kiezen wat je eet. 

Alles wat je doet heeft impact. En door alle stappen 
van mensen zoals jij komt een betere wereld voor de 
dieren elke dag een beetje dichterbij.

In mei was de inter-
nationale actieweek 
tegen kooien. Door 
heel Europa vonden acties en evenementen plaats om aandacht te vragen
voor het dierenleed en handtekeningen te verzamelen voor het Europees 
burgerinitiatief tegen kooien in de veehouderij. 
Onze Poolse collega’s gingen de straat op met de bekende Poolse actrice 
Zosia Zborowska. In het centrum van Parijs trok het reusachtige opblaasbare 
moedervarken in de kraamkooi veel aandacht van publiek en media. In 
Nederland stond ons Stop de kooien-actieteam op verschillende evenementen.

Het is nu ook mogelijk om via je eigen kooivechters-
pagina handtekeningen te verzamelen. Zo kun je 
op een leuke en makkelijke manier al je vrienden 
en familie oproepen om ook het burgerinitiatief 
tegen kooien te steunen. De teller houdt precies bij 
hoeveel handtekeningen je al hebt opgehaald.

Op treinstations in heel Nederland 
was in de week rond Moederdag onze 
aangrijpende poster van een moeder-
varken in een kraamkooi te zien. Van 
Leeuwarden tot Maastricht kwamen 
honderdduizenden mensen oog in oog 
te staan met het dierenleed en werden 

ze opgeroepen in actie te komen. 
De posteractie is 100% mogelijk 
gemaakt door de steun van iedereen 
die meedeed aan de crowdfunding-
actie. In enkele weken werd ruim 
€17.000,- gedoneerd. Alle donateurs, 
heel hartelijk dank!

MEGASTAL = MEGADIERENLEED + MEGAVERVUILING

POSTERS MOEDERVARKEN OP TREINSTATIONS DOOR HEEL NEDERLAND

STOP DE KOOIEN INTERNATIONALE ACTIEWEEK

VERZAMEL HANDTEKENINGEN VIA JE EIGEN PAGINA

Honderden mensen doen al mee! 
Heb jij nog geen kooivechterspagina? Ga dan naar 

stopdekooien.nl/mijnpagina en doe mee! 
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Beste lezer,

Het dierenleed in de vee-industrie 
is enorm en soms lijkt het alsof er 
helemaal niets verandert. Toch 
kunnen we samen, en ieder voor 
zich, het leven van dieren verbeteren 
en de veehouderij veranderen.

In de 25 jaar dat ik mij inzet voor de 
dieren is er veel veranderd. Piepjonge 
kalfjes zitten niet meer opgesloten in 
krappe houten kisten. De allerergste 
kippenkooien zijn verboden en 
moedervarkens worden niet meer 
aan de ketting gelegd of levenslang 
opgesloten in een kooi. In de super-
markten hoeven we niet meer met een 
vergrootglas te zoeken naar een enkel 
lapje scharrelvlees maar kunnen we 
inmiddels kiezen uit een steeds 
ruimer assortiment diervriendelijker 
geproduceerd vlees en vegetarische 
producten.

In Nederland laten we zien dat 
verandering mogelijk is. Samen voeren 
we actie en vragen we regering en 
supermarkten te stoppen met de 
grootschalige, industriële veehouderij 
die dieren behandelt als producten 
zonder gevoel. Steeds meer 
consumenten zijn zich bewust van het 
dierenleed en kiezen ook daadwerkelijk 
voor voedsel dat geproduceerd is met 
meer respect voor dieren, de natuur en 
het milieu. 

Natuurlijk hebben we ons doel nog 
lang niet bereikt. Want nog steeds 
leiden miljarden dieren op aarde een 
ellendig leven in donkere stallen en 
krappe kooien. En niet alleen de dieren 
lijden onder de vee-industrie. Die is 
immers óók een enorme bedreiging 
voor de natuur, het klimaat en een 
gezond milieu op onze eenzame 
planeet. 

Daarom moeten we de vee-industrie 
stoppen. Jouw betrokkenheid als 
donateur, actievoerder, sympathisant 
of consument is daarbij onmisbaar. De 
sleutel naar succes ligt in jouw handen!

Geert Laugs, 
Directeur 
Compassion in 
World Farming 
Nederland

Vissen zijn slimmer en gevoeliger dan veel mensen denken. 
Ze kunnen samenwerken, zijn creatief, hebben uitgebreide 
sociale banden en zorgen voor hun jongen. 

Toch behandelen we vissen heel anders dan andere dieren. 
Jaarlijks worden zo’n 3 biljoen (dat zijn duizend miljard) vissen 
gedood voor voedsel. De slacht is bijna altijd zonder verdoving; 
de dieren sterven meestal een langzame, heel pijnlijke dood. 

Het is hoog tijd dat we vissen zien als de prachtige, gevoelige 
dieren die ze zijn. Daarom zijn we een grote internationale 
campagne gestart voor beter vissenwelzijn. 

Kortgeleden filmden we undercover de vreselijke omstandig-
heden waarin de dieren leven en gedood worden in Europese 
viskwekerijen. Ook lobbyen we bij nationale en internationale 
overheden en voeren we grote publiekscampagnes. 
Langzaamaan groeit het besef dat vissen – net als alle andere 
dieren – een goed leven en bescherming verdienen.

Voor theatermaakster Lenneke Burghouts 
is vrijheid heel belangrijk. Zelf een vrije 
vogel woonde ze onder andere jarenlang 
in Tanzania en op Sicilië. Des te meer trekt 
het lot van de dieren in de vee-industrie 
haar aan. “Zij hebben geen enkele ruimte 
om zichzelf te zijn en worden behandeld 
als producten. Dat raakt mij erg.”

Lenneke is al jaren donateur van CIWF, 
maar wilde graag meer doen. Toen we 
een coördinator zochten voor het Stop 
de kooien-actieteam meldde ze zich dan 
ook direct. Op groene evenementen 
en festivals vertelt ze bezoekers nu het 
verhaal van de dieren en verzamelt ze 
handtekeningen voor het burgerinitiatief 
tegen kooien. 

“Natuurlijk zou je willen dat vandaag nog alle dieren lekker de wei in kunnen en de vee-industrie verdwijnt. Maar om 
daar te komen, moeten we stappen zetten. Te beginnen met het afschaffen van een van de grootste bronnen van dierenleed: 
de kooien.”

Ook in haar werk komt haar strijd voor de dieren terug. Lenneke werkt momenteel aan een voorstelling voor kinderen over 
dierenwelzijn die ze op scholen wil spelen. “Het is belangrijk dat kinderen beter begrijpen waar hun voedsel vandaan komt, 
zodat ze later goede keuzes kunnen maken. Uiteindelijk gaat het er simpelweg om dat we lief zijn voor elkaar, de dieren en 
de planeet.”

NIEUWE CAMPAGNE: 

THEATERMAAKSTER

OOG VOOR VIS

WORDT

SUPERVRIJWILLIGER

Lenneke bij de Stop de kooien-kraam op een evenement in Goes.

Wil je meer weten over hoe jij de vissen kunt helpen?
Kijk op ciwf.nl/oogvoorvis
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