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BONT RAAKT UIT!
Hoopvol nieuws! Bont raakt zo langzamerhand uit de mode! In de winter zien we 
het nog steeds op straat: de bontkragen van wasbeerbont, maar veel grote, luxe 
modehuizen in Amerika en Europa stoppen of zijn al gestopt met de productie en het 
gebruik van bont. Zo hebben volgens Stichting Bont voor Dieren in de afgelopen jaren 
Hugo Boss, Armani, Gucci, Michael Kors en Jimmy Choo bont al in de ban gedaan. 
Ook de luxe designer webshop Net-A-Porter heeft afgezien van bont. Enkele maan-
den geleden hebben volgens Bont voor Dieren ook Donna Karan, Versace en Furla 
aangegeven dat zij gaan stoppen met het gebruik van bont. Bont voor Dieren citeerde 
een uitspraak van de Italiaanse Donatella Versace die zij deed tijdens een interview 
met 1843 Magazine van The Economist, die wij hier overnemen: “Bont? Daar ben ik 
klaar mee. Ik wil geen dieren doden om mode te maken. Het voelt niet goed.” 

Vanaf 2024 zal in Nederland de bontfokkerij tot het verleden behoren. Zou het tij zo 
langzamerhand voor de pelsdieren gaan keren….? Het is te hopen dat deze trend 
doorzet, en dan niet alleen in Amerika en Europa, maar ook in b.v. China, waar de 
bontfokkerij en -verkoop juist floreert! Maar ook in de Aziatische landen begint 
het besef van dierenwelzijn heel langzaam te groeien. Hopelijk wordt ook daar 
de ommezwaai van de modehuizen in Europa en Amerika als een signaal gezien, 
en gaat men zich ook daar meer bewust worden van wat de mensheid de dieren 
eigenlijk allemaal aandoet!

GANZEN – POSITIEF NIEUWS!
Honderdduizenden ganzen zijn in de afgelopen circa 15 jaar op gruwelijke wijze 
omgebracht in Nederland. Voor bescherming van grasland…., van landbouwge-
wassen….., voor de z.g. vliegveiligheid….. Elk jaar weer werden de dieren met 
honderden tegelijk gevangen in een kraal, waaruit ze niet meer konden ontsnappen, 
in een vrachtwagen gegooid en vergast met CO2-gas. Ze stierven de verstikkings-
dood, samen met hun jongen, want alleen in de broedtijd kunnen de dieren worden 
gevangen; ze zijn dan in de rui, en kunnen daardoor niet opvliegen om uit de kraal 
te ontsnappen… 

Maar ook hier lijkt, dank zij Stichting De Faunabescherming, verandering in te 
komen. Vanaf 15 mei jl. zouden er in de provincie Zuid-Holland op grote schaal ver-
gassingsacties plaatsvinden, maar op 14 mei jl. verklaarde de rechtbank Den Haag 
het beroep van Stichting De Faunabescherming tegen het vergassen van duizen-
den ganzen in Zuid-Holland gegrond! Deze provincie had ontheffing gegeven voor 
de massale vergassing van ganzen z.g. voor de bescherming van de vliegveilig-
heid en de landbouwgewassen. De ontheffing is door de rechter met onmiddellijke 
ingang geschorst. Reden: de rechtbank was van mening dat de noodzaak en het 
nut van het vergassen door de provincie niet voldoende was onderbouwd. Volgens 
de rechtbank heeft het doden van ganzen niet gezorgd voor minder vliegincidenten, 
en ook niet voor het voorkomen van landbouwschade.

Twee maanden eerder, op 22 maart jl., heeft ook de rechtbank Utrecht al eenzelfde 
uitspraak gedaan. De provincie Utrecht had toestemming verleend om tot en met 

De grote fout van álle ethiek tot op heden is, dat men meent slechts te 
maken te hebben met de verhouding van mens tot mens - van mensen tot 
mensen. In werkelijkheid gaat het er om, hoe wij ons gedragen tegenover 
de hele wereld en ALLE LEVEN dat wij ontmoeten.

Ethisch zijn slechts zij, die ALLE leven eerbiedigen, dat van plant, dier en 
mens, van alles wat leeft, van HEEL de natuur en die zich helpend in dienst 
stellen van alles wat in nood verkeert.

Albert Schweitzer.

(De hele aarde is in nood doordat de mens zijn verstand niet of verkeerd 
heeft gebruikt.)

email: boerveenrvawl@chello.nl

Stichting Rechten voor al wat leeft is door de Belastingdienst aangemerkt 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie is dus 
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Alleen in Luxemburg? Het zou prachtig zijn als andere landen in Europa het voor-
beeld van Luxemburg zouden volgen. Het zou goed zijn voor mens en dier, en het 
zou véél minder dierenleed betekenen. Men zou zeggen: alle argumenten om te 
jagen zijn nu onderuitgehaald! In Nederland heeft de regering en de jachtwereld 
(beiden zijn ook nauw met elkaar verweven!) echter tot op heden nog geen reactie 
gegeven op de Luxemburgse ontwikkelingen. Men houdt zich stil, uit angst dat hun 
hobby hen wordt afgenomen. Maar eens zal de waarheid toch moeten doordringen! 
Wel heeft onlangs de rechtbank in Utrecht de nachtelijke jacht op vossen verboden. 
Maar overdag mag het rustig doorgaan.

En de weidevogels dan? De oorzaak van de achteruitgang van de weidevogels 
in ons land is niet zozeer gelegen in de aanwezigheid van vossen, maar meer in 
de intensivering van de landbouw. De oudervogels zijn heel goed in staat om hun 
 jongen te beschermen tegen de vos, door met een zwerm oudervogels tegelijk 
vanuit de lucht de vos te bedreigen. Ook het tijdelijk aanbrengen van voswerende 
rasters zijn in weidevogelgebieden heel nuttig gebleken om jonge vogels tegen de 
vos te beschermen.

NACHTELIJKE VOSSENJACHT
Pluimveehouders moeten een afrastering maken rondom het terrein waar zij hun 
kippen buiten laten scharrelen. De provincie Utrecht had een ontheffing gegeven 
voor het in de nacht afschieten van vossen bij 17 pluimveebedrijven, ter bescher-
ming van de kippen. Stichting De Faunabescherming spande, samen met Stichting 
Dierbaar Flevoland, een rechtszaak aan, en zij kregen gelijk van de rechter. ‘s 
Nachts jagen mag alleen als er geen andere oplossing is. En die oplossing is er: een 
afrastering. Harm Niesen van Stichting De Faunabescherming: “Voor een gescho
ten vos komt altijd weer een vos in de plaats, terwijl een electrisch raster de vossen 
permanent buiten de deur houdt.”
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augustus 2019 tijdens de ruiperiodes ganzen te vergassen, ter bescherming van 
landbouwgewassen. Stichting De Faunabescherming tekende tegen de ontheffing 
beroep aan, en met succes: De rechter was het eens met De Faunabescherming. 
Het vergassen van duizenden ganzen is volkomen zinloos: het is nog nooit aan-
getoond dat hierdoor de ganzenpopulatie in een provincie is verkleind, en ook 
niet dat de landbouwschade erdoor zou afnemen. Om dezelfde reden verbood de 
Raad van State al in oktober 2017 ook het afschieten van duizenden ganzen in de 
provincie Utrecht. De ontheffing hiertoe van de provincie Utrecht moest dan ook 
worden ingetrokken.

Wij hebben dikwijls hierover geschreven in het contactblad. Steeds hebben we 
erop gewezen, dat het doden van grote hoeveelheden ganzen (en ook andere die-
ren) op den duur niet helpt de overlast te beperken, omdat vrijwel onmiddellijk 
andere ganzen uit de omgeving de opengevallen plaatsen komen innemen, en ook 
de voortplanting gaat in zó’n versneld tempo, dat binnen de kortste keren er weer 
evenveel ganzen zijn als voorheen. De grootte van de populatie past zich altijd aan 
aan de ruimte en het voedselaanbod. Doden helpt dus niets. 

Eindelijk lijken rechters nu ook doordrongen van deze natuurwet. Wij hopen dat de 
andere provincies het voorbeeld van Utrecht en Zuid-Holland zullen volgen!

VOSSENJACHT IN LUXEMBURG – GOED VOORBEELD VOOR 
NEDERLAND!
(Voor dit onderwerp hebben we informatie gebruikt van Stichting De Fauna
bescherming)

De jacht op vossen is in Luxemburg vanaf 2015 verboden. Het Ministerie van Milieu 
vond geen enkele reden om elk jaar weer duizenden vossen af te schieten. Aan 
de voorspellingen van jachtverenigingen, als zou een jachtverbod leiden tot ‘een 
explosie van vossen’ werd door de regering geen geloof gehecht, en terecht. In 
januari van dit jaar werd de balans opgemaakt, en van een vossenexplosie bleek 
geen sprake te zijn. Integendeel, de populatie was heel stabiel gebleven. De rege-
ring van Luxemburg heeft dan ook onlangs het verbod weer verlengd!

Vossenlintworm en teken: Géén jacht op vossen zou volgens de jagers betekenen: 
meer teken en groter risico op infectie door vossenlintworm. Ook Nederlandse 
jagers beweren dat. Maar een vorig jaar gehouden wetenschappelijke studie in 
Frankrijk toonde juist het tegendeel aan: waar wél op vossen werd gejaagd steeg 
het risico op infectie door vossenlintworm aanzienlijk (van 40% naar 55-70%). Ook 
bleek uit een onderzoek dat de aanwezigheid van vossen en andere roofdieren juist 
zorgt voor minder teken!

Effectief of nieteffectief? De vraag of de jacht op vossen wel of niet effectief is, 
dus of de populatie echt kleiner wordt door de dieren te bejagen of niet, is eigenlijk 
al het intrappen van een open deur. Het is net als met alle dieren die z.g. over-
last bezorgen (ganzen, duiven, muizen, ratten etc. etc.): hoe meer dieren worden 
gedood, hoe sneller planten ze zich weer voort, en hoe sneller worden lege plaatsen 
weer ingenomen door soortgenoten uit de omgeving. De jacht op vossen werkt dus 
averechts. Waar vossen niet worden bejaagd, worden veel minder vossen geteld.
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NIEUW WETSVOORSTEL VOOR VERBOD ONVERDOOFD 
SLACHTEN
Op 16 maart van dit jaar heeft de Partij voor de Dieren een nieuw initiatiefwets-
voorstel tegen het onverdoofd slachten naar de Raad van State gestuurd. In 2011 
haalde een eerder wetsvoorstel tegen het onverdoofd slachten een forse meerder-
heid in de Tweede Kamer, maar strandde helaas in de Eerste Kamer. Henk Bleker 
(CDA) zette daar toen een streep door het wetsvoorstel door met een convenant 
voor de dag te komen, waarin met de religieuze groeperingen, Joden en Moslims, 
z.g. ‘afspraken’ zijn gemaakt, bijvoorbeeld dat er wél zonder verdoving mocht wor-
den geslacht, maar dat dieren niet langer dan 40 seconden ná de halssnede bij 
bewustzijn mochten blijven. Na die 40 seconden zou dan alsnog een verdoving 
moeten worden toegepast. 

In ons vorige contactblad hebt u het persbericht kunnen lezen dat de Dierencoalitie 
heeft uitgebracht, en waarin ook wordt gepleit voor een verbod op het onverdoofd 
slachten. De afspraken in het convenant kunnen namelijk niet worden nageleefd, 
omdat op geen enkele wijze is vast te stellen op welk moment het dier het bewust-
zijn verliest, en er geen hersenactiviteit meer plaatsvindt. 

Daarbij komt dat er in de voorbije jaren meer dan 200 wetenschappelijke onder-
zoeken wereldwijd hebben uitgewezen dat dieren die onverdoofd ritueel worden 
geslacht zéér veel stress, angst en pijn ervaren tijdens de gehele periode van de 
fixatie, het toedienen van de halssnede, tót het moment van bewustzijnsverlies, en 
dat daarom de onverdoofde rituele slacht als ‘ónaanvaardbaar’ werd beoordeeld. 
Ook de KNMvD (Kon. Mij voor Diergeneeskunde) kwam tot hetzelfde oordeel. En 
verder heeft ook de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) enkele jaren 
geleden al gepleit voor een verbod, omdat dieren ná de halssnede soms langer dan 
een minuut bij bewustzijn blijven. 

Tegenwerking
Op 23 mei jl. verscheen in Trouw een artikel van Hanneke Gelderblom-Lankhorst, 
oud-senator (D66). In dit artikel (“Thieme’s voorstel om ritueel slachten te verbieden, 
speelt in op moslimhaat en oeroud antisemitisme”) stelt zij dat “bij een goed uitge-
voerde halssnede het dier al na enkele seconden het bewustzijn verliest” doordat 
de hersenen acuut geen bloed en zuurstof meer krijgen. Duurt bewustzijnsverlies 
langer dan de grenswaarde van 40 seconden, dan is het dier niet meer koosjer of 
halal”. (De regels in Nederland zeggen nú dat, als het dier 40 seconden na de hals-
snede nog steeds bij bewustzijn is, alsnog een bedwelming moet worden toege-
diend. Voor de koosjere slacht is zo’n dier dan wel afgekeurd en het vlees daarvan 
wordt dan in de reguliere slagerijen verkocht. Maar in ons contactblad van april jl. 
hebt u kunnen lezen dat het door diverse oorzaken niet eens vastgesteld kán wor-
den of een dier nog bij bewustzijn is of niet!)

Behalve het argument van mevrouw Gelderblom dat de “gewone” slacht voor die-
ren veel erger is dan de onverdoofde rituele slacht, zullen we u de rest van haar 
beweringen besparen. U weet allemaal hoe wij over de reguliere slacht denken: met 
name de CO2-gasbedwelming voor varkens (én voor kippen, ganzen en duiven) is 
verschrikkelijk, maar wij vinden dat geen reden waarom we de gruwelijke onver-
doofde rituele slacht maar moeten accepteren….  

Caring Vets (Veterinaire Dierenwelzijnsorganisatie)
Gelukkig verscheen een week later (31 mei jl.) een reactie in Trouw op het stuk van 
mevrouw Gelderblom. In dit artikel (“Onverdoofd slachten is pijnlijk en een ware 
kwelling voor het dier” van Anne Hanssen, Caring Vets, werkgroep slacht) werden 
haar argumenten ontkracht met een gedegen wetenschappelijke onderbouwing. 
Wij citeren een klein gedeelte hiervan:

“Bij ‘onbedwelmde’ slacht wordt bij een dier dat volledig bij bewustzijn is de keel 
doorgesneden, waarna het minutenlang een doodsstrijd voert tot het is doodge
bloed. Bij runderen kan dit soms tot wel 15 minuten duren. Een rund heeft namelijk 
een extra slagader, die langs de wervels (aan de achterzijde van de kop) naar de 
hersenen loopt. Bij het doorsnijden van de hals neemt deze tak de bloedvoorzie
ning naar de hersenen over, waardoor het dier bij bewustzijn blijft. Het ervaart de 
pijn van de enorme wond in de halsspieren en vanuit de doorgesneden aderen en 
slokdarm stromen bloed en pensvloeistof de luchtpijp in, wat ook uitermate pijnlijk 
is. Hierdoor en doordat de zenuw (Nervus Vagus) ook doorgesneden is, ervaart het 
dier naast deze heftige pijn ook nog eens het gevoel te stikken.

Dat dit een ernstige aantasting van dierenwelzijn is, is duidelijk aan het dier zelf te 
zien. Bovendien is het onomstotelijk bewezen in vele wetenschappelijke onder
zoeken. Dat is ook de reden dat zowel de Koninklijke Nederlandse Maatschappij 
voor Diergeneeskunde, als de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 
(NVWA), de Federation of Veterinarians of Europe en de Caring Vets (Veterinaire 
Dierenwelzijnsorganisatie) zich hebben uitgesproken tegen onbedwelmd slachten, 
dat in andere westerse landen als Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Australië en 
NieuwZeeland (en België vanaf 2019) niet is toegestaan.”

We hopen van harte dat dit tweede wetsvoorstel wél succesvol mag zijn! 

DIERPROEVEN MET WILDE VOGELS…….MAG DAT WEL?
In januari van dit jaar kwam via de dierenorganisatie Animal Rights weer een 
af schuwelijk bericht naar voren: De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) experimen-
teert met vogels die uit het wild gevangen zijn! Het gaat om zo’n kleine 300 kauwen 
en spreeuwen. De dieren worden met nestkastjes gelokt en gevangen. De proeven 
worden gedaan in het kader van slaaponderzoek en de gevolgen van slaaptekort.

In de wet is een dierproef met uit het wild gevangen dieren verboden. Het lijkt dus 
duidelijk dat de RUG met deze experimenten de wet overtreedt. Maar de RUG heeft 
toch een ontheffing gekregen van de Centrale Commissie Dierproeven, de enige 
instantie die uiteindelijk beslist om wel of niet een ontheffing te verlenen voor een 
dierproef. Ónbegrijpelijk!

Zeer wreed experiment
Afgezien van de grote mate van stress waar de vogels alleen al door de gevangen-
schap aan blootgesteld worden (ze waren immers eerder in hun leven nog nooit 
door een mensenhand aangeraakt) is de proef zelf ook heel belastend en bezorgt 
de dieren ‘ernstig ongerief’ (zoals dat in dierproefkringen wordt genoemd). Er wor-
den zware hersenoperaties op de vogels uitgevoerd waarbij meetapparatuur aan 
hun kopje wordt bevestigd. Daarna worden ze gedwongen in hun kooi heen en 
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weer te vliegen om voedsel te bemachtigen, en worden op deze manier met opzet 
uit hun slaap gehouden. Als de effecten die dat met zich meebrengt, gemeten zijn, 
worden de vogels gedood. Over een oplossing van de slaapproblemen wordt niet 
gesproken.

Een dier is geen mens
Hoe dikwijls krijgen wij deze uitspraak niet naar ons hoofd, als wij het lijden van 
dieren durven te vergelijken met dat van mensen! Als we bijvoorbeeld zeggen dat 
we het dier iets niet mogen aandoen omdat we dat ook een mens niet zouden 
aandoen, dan krijgen we onmiddellijk te horen dat we het dier niet mogen ver-
menselijken. Een dier is geen mens. Maar het merkwaardige is, dat dierproeven 
meestal worden gedaan om menselijke ziekten en kwalen te genezen! Eigenlijk is 
een dierproef dan ook een vermenselijking van het dier! Men doet deze proeven 
omdat dieren toch wel veel gemeen hebben met de mens! We mogen dus op grond 
van de gelijkenis tussen dier en mens de dieren wél van alles aandoen, maar het 
líjden van dieren mogen we níet vergelijken met dat van mensen.

Maar inderdaad: een dier is geen mens. Een dier zit toch anders in elkaar dan een 
mens, neurologisch én fysiek! Bovendien leeft het dier helemaal in het ‘nu’. Maar 
dat maakt hun lijden eigenlijk des te groter. Ze hebben immers geen uitzicht op 
verbetering van hun situatie. Een mens kan denken: morgen zal ik me wel beter 
voelen, of: dat medicijn gaat mij wel helpen. Het dier heeft dat uitzicht niet, het weet 
niet wat er verder gaat gebeuren, en gaat daarom onder in de angst en het lijden 
van het ‘nu’.

Juist om die grote verschillen tussen mens en dier vinden wij dierproeven zinloos en 
ónnodig. En zéker m.b.t. bovenstaande onderzoeken naar de effecten van slaapte-
kort bij de mens, is het naar onze mening krankzinnig om dit te gaan onderzoeken 
bij vogels! Er zijn zóveel mensen met slaapproblemen, men zou toch zeggen dat 
er voor onderzoekers “genoeg materiaal” voorhanden is om de oorzaken en de 
klachten die er uit voortkomen te onderzoeken! (Én er een oplossing voor te vinden, 
want dat moet toch het uiteindelijke doel zijn!)

Kamervragen
De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan Minister Carola Schouten, o.a. 
over de wettelijke toelaatbaarheid van proeven met dieren uit het wild. De minister 
heeft geantwoord dat de wet dit inderdaad verbiedt, maar dat er in sommige geval-
len van afgeweken kan worden….. (Wat hebben we dan aan een wet? – red.)

NIEUW PROEFDIERCENTRUM IN AMSTERDAM?
Misschien weet u het nog: Eind 2016 stelde toenmalig staatssecretaris van 
Economische Zaken Martijn van Dam als doel dat Nederland in 2025 koploper 
moest zijn in de wereld inzake innovatieve onderzoeksmethoden zónder dier-
proeven! De ex-staatssecretaris deed toen deze uitspraak naar aanleiding van 
het rapport “Transitie naar proefdiervrij onderzoek”, opgesteld door het Nationaal 
Comité advies dierproevenbeleid (NCad), in opdracht van de ex-staatssecretaris 
zelf. Het rapport gaf een soort tijdbalk aan hoe stapsgewijs  dierproeven konden 
worden vervangen door innovatief onderzoek zónder dieren.

Welnu, het ziet er nog niet naar uit dat de doelstelling van Martijn van Dam in 2025 
gerealiseerd zal zijn. Want, wat lezen we nu weer? De Vrije Universiteit wil een 
nieuw proefdiercentrum bouwen. Het oude zal afgebroken worden en het nieuwe 
zal moderner en ook kleiner worden. Er zullen volgens de VU ongeveer 25% min-
der proefdieren worden gebruikt dan in het oude gebouw. In 2022 zou het gebouw 
gebruiksklaar moeten zijn. 

Dit is toch niet te begrijpen: Waarom zo’n grote investering (ruim 10 miljoen!) in 
een nieuw proefdiercentrum, als 3 jaar later het proefdiergebruik gereduceerd zou 
moeten zijn tot 0? Waarom wordt dit geld niet gebruikt om alternatieve testmetho-
den te bevorderen? Trekt men zich dan niets aan van bovengenoemd rapport van 
het NCad?

Een gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren in Amsterdam, A.L. Bakker, 
heeft hier schriftelijke vragen over gesteld aan het College van B & W. Deze vragen 
gaan o.a. over de plannen van de VU in het kader van het genoemde rapport van 
het NCad en de doelstelling van ex-staatssecretaris Martijn van Dam. Over de ant-
woorden op de vragen houden we u op de hoogte.

NEDERLANDS PLEIDOOI IN EU TEGEN DIERPROEVEN
Ondanks dat er geen schot lijkt te zitten in het bereiken van een dierproefvrije 
samenleving, gebeurt er soms toch wel iets goeds! Op 5 april van dit jaar nam 
de Tweede Kamer een motie aan van Frank Wassenberg van de Partij voor de 
Dieren, waarin het kabinet wordt verzocht om er bij de Europese Commissie en de 
EU-lidstaten op aan te dringen meer spoed te betrachten omtrent het terugdringen 
van het proefdiergebruik. Er zijn immers al vele alternatieve testmethoden voor-
handen, die qua betrouwbaarheid uitsteken boven dierproeven (celkweek, weef-
selkweek en computertechnieken), maar die nog steeds niet worden toegepast. 
Men blijft liever vasthouden aan het oude, deels uit gewoonte, deels uit gemak-
zucht. Dankzij de kamerbrede steun voor deze motie zal de staatssecretaris van 
Infrastructuur & Waterstaat nu in Europa gaan pleiten voor de toepassing van  alter-
natieve testmethoden, en daarmee het terugdringen van dierproeven.

Aanleiding voor de PvdD om nu deze motie in te dienen was de Europese evaluatie 
van de REACH-wetgeving dit jaar. Deze wetgeving bepaalt de noodzaak van het 
testen van chemische stoffen voor de veiligheid van de gezondheid van mensen 
die deze stoffen mogelijk naar binnen kunnen krijgen. Dit zal een prima moment 
zijn om de terugdringing van dierproeven in het algemeen aan de orde te stellen.

KWEEKVLEES
Op 27 mei jl. zond “Tegenlicht” (VPRO) een prachtig en interessant programma uit 
over het kweekvlees: “Vleeskwekers”.

Er is al heel wat jaren aan gewerkt, en eindelijk is het zover: vlees en vis, ja zelfs ei 
dat in het laboratorium wordt gemaakt, en waarvoor geen dier, ook geen vis, het 
leven heeft moeten laten. U hebt er in de afgelopen jaren natuurlijk over gehoord 
en ge lezen, en dit jaar zou het op de markt gebracht kunnen worden, zij het niet 
dat……
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Ja, men zou bijna gaan denken dat er kwade opzet achter zit, en dat de overheid zo 
lang mogelijk de intensieve veehouderij wil beschermen, maar feit is wel dat door 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de zaak nu getraineerd wordt. 
Dit ministerie beschouwt kweekvlees namelijk als een z.g. ‘novelfood’, dat eerst 
goedgekeurd moet worden door de EFSA (Europese voedselautoriteit), voor het op 
de consument mag worden losgelaten. Dat kan de zaak op z'n minst anderhalf jaar 
vertragen! En dat terwijl we zo ontzettend nodig van de intensieve veehouderij af 
móeten, vanwege het vele en intense dierenleed, maar ook om het klimaat!

Jaarlijks worden 50 miljard dieren wereldwijd geslacht om aan onze vleesbehoef-
te te voldoen. Wist u dat 20% van de CO2-uitstoot op de aarde veroorzaakt wordt 
door de veeteelt? Daarentegen is het vlees dat uit stamcellen is gekweekt uitermate 
diervriendelijk, schoon, voedselveilig en duurzaam. Er hoeven geen dieren meer te 
worden geslacht en er is minder energie, minder water en minder grond voor nodig, 

Hoe dúrft de overheid het zich nog te permitteren om op de rem te trappen bij zo’n 
veelbelovend en toekomstgericht alternatief!!

DUIVEN’SPORT’ – IMMATERIEEL ERFGOED??
In ons vorige contactblad hebben we u bericht over het feit dat de duiven’sport’ 
op de lijst staat van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed. Ónbegrijpelijk! We 
hebben u ook laten weten dat we uitgebreide informatie over deze ‘sport’ naar 
het Kenniscentrum hebben gestuurd. Uit deze informatie blijkt overduidelijk dat de 
 duiven’sport’ zéker geen ethische en geen diervriendelijke sport is, en dat de duiven-
melkers, die het altijd doen voorkomen alsof ze zoveel van hun  dieren houden, als 
het erop aankomt heel weinig hebben met dierenwelzijn! Als de Toetsingscommissie 
van het Kenniscentrum bij elkaar is geweest zouden we meer horen!

We hebben nog een paar feiten nagestuurd naar het Kenniscentrum:
– In het orgaan van de NPO (Ned. Postduiven Organisatie) stond te lezen dat 
een duivenmelker klaagde over muizen, die het duivenvoer uit de zakken opaten. 
Vroeger ving hij de muizen met een lijmstok, maar sinds het gebruik van die lijm ver-
boden is, is hij op zoek naar velletjes papier met een lijmlaag. Lijm is een gruwelijke 
methode om muizen te vangen!
– Duivenmelkers hebben ook een hekel aan bepaalde soorten roofvogels, omdat 
die een bedreiging vormen voor de duiven tijdens de wedvluchten. Ze startten een 
petitie voor het weghalen van nestkasten die bedoeld zijn voor roofvogels, en ze 
vinden dat ze eigenlijk moeten worden afgeschoten! En dat terwijl er helemaal niet 
geschoten mág worden op roofvogels, omdat ze beschermd zijn!

NIEUWE WEBSITE
We hebben een geheel vernieuwde website! De moeite waard om te bekijken! Gaat 
u naar www.rechtenvooralwatleeft.nl !

DONATIES
Hebt u nog niet betaald voor 2018? Zou u dat dan zo spoedig mogelijk willen doen? 
Wij kunnen er weer veel dieren in nood mee helpen!
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Kleine stickertjes (idem als 1) voor op brieven etc. 

✄

* Het werven van nieuwe donateurs.

* Het sparen van gebruikte postzegels
 (uitscheuren en uitknippen met randje er omheen).

Z.O.Z.



WAT DOET DE BELANGENGROEP RECHTEN VOOR AL WAT LEEFT?

*  De Belangengroep wijst op het dierenleed in de intensieve vee-industrie, 
  incl. veetransporten en slachtmethoden. De eerste aanzet tot diervriende-

lijker houderij-systemen werd door ons in 1975 gegeven met de introductie 
van het scharrelei. In 1978 introduceerden wij het scharrelvarkensvlees.

* Ook wijst de groep op het leed van gefokte pelsdieren.

*  De Belangengroep ijvert voor een verbod op de elektrische waterbadbe-
dwelming voor pluimvee en op de bedwelming met pure CO2 voor slacht-
varkens. Voor slachtkippen én uitgelegde legkippen streven wij naar 
invoering van bedwelming d.m.v. CO2-O2 (een bevochtigd gasmengsel van 
CO2 met zuurstof). Voor slachtvarkens: elektrische bedwelming, zorgvuldig 
uitgevoerd door vakbekwaam personeel en onder permanent toezicht.

*  Verdoving voor biggencastratie verlicht het lijden van de biggen niet. Wij 
streven dan ook naar algehele afschaffing van biggencastratie.

*   Het rituele slachten in ons land zal altijd onder bedwelming moeten 
geschieden.

*   Er zal zoveel mogelijk naar alternatieven voor dierproeven moeten worden 
gezocht.

*    De groep streeft naar een verbod op dierónvriendelijk vermaak (plezierjacht, 
 'sport'vissen, circussen etc.)

(Lees meer op www.animalfreedom.org/paginas/informatie/rvawl.html )


