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GANZEN
Konden we de vorige keer in het contactblad positief en hoopvol schrijven over 
de vergassing van ganzen, dit keer is er van onze vreugde niet veel meer over. 
De provincie Zuid-Holland, waar de 
rechter vergassingsacties verbood, 
evenals in Utrecht en West-Brabant 
– Zeeland, heeft in hoger beroep 
van de Raad van State toch gelijk 
gekregen, Onbegrijpelijk, want de 
argumenten van de rechters logen 
er niet om: vergassingsacties zijn 
volkomen zinloos, de ganzenpopu-
laties worden er niet minder door. 

Zuid-Holland is dus inmiddels alweer begonnen met de wrede vergassingsacties, 
waarbij duizenden ganzen een afschuwelijke vergassingsdood sterven. Er worden 
nu zelfs honden ingezet voor het bijeendrijven van de ganzen om de arme dieren 
zo snel mogelijk in de vrachtwagens te krijgen en af te kunnen voeren naar de 
CO2-vergassingsruimte…..Wij vrezen dat de provincie Utrecht, die ook in hoger 
beroep was gegaan, binnenkort ook wel weer toestemming zal krijgen. Wij vragen 
ons af welke motieven de Raad van State heeft gehad om dit, ondanks alle steek-
houdende argumenten die ertegen pleiten, toch doorgang te laten vinden…... 

WAT GEBEURT ER MET DE KALFJES UIT DE MELKVEEHOUDERIJ?
We weten het natuurlijk allemaal: Voor een koe melk geeft, moet ze eerst een kalf 
krijgen. Niet één keer, maar bijna elk jaar! Zo worden er in Nederland per jaar in 
de melkveehouderij zo’n anderhalf miljoen kalveren geboren. RTL Nieuws deed 
onderzoek naar de vraag hoe het deze kalveren vergaat, en vroeg inspectie-rap-
porten op van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

De uitkomst van dit onderzoek was dramatisch: de sterfte onder deze kalveren 
is zéér hoog! In 2018 gingen er, van de ruim anderhalf miljoen geboren kalve-
ren, ongeveer tweehonderdduizend (200.000 !) binnen 2 weken dood. De meeste 
daarvan stierven al binnen de eerste drie dagen na de geboorte! RTL Nieuws: “De 
kalfjes komen ter wereld in zeer smerige stallen, waarbij ze soms tot hun knieën in 
de mest en urine staan. Veel boeren geven hun pasgeboren kalveren ook te weinig 
of vervuilde moedermelk (biest) waardoor veel dieren het niet redden. Veel dieren 
lopen infectie op en sterven aan de gevolgen van diarrhee.” 

Niets dan ellende
De kalveren worden direct na de geboorte bij de moederkoe weggehaald, en na 
2 weken worden de nog levende dieren (ca. 70%) naar de mesterij gebracht. Hier 
worden ze afgemest voor de productie van het z.g. witvlees. De organisatie Animal 
Rights heeft undercoveropnamen gemaakt in een kalvermesterij. Hierop is o.a. 
te zien hoe bij de kalveren bloed wordt afgenomen (in de hals) om te zien of het 
ijzergehalte, dat voor de blanke kleur van het vlees zo laag mogelijk moet worden 

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 
aftrekbaar van de belasting.

 Bankrek.: NL82INGB0000055677 
 t.n.v. RECHTEN VOOR AL WAT LEEFT - Alkmaar.
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plaats waar de dieren uit verschillende richtingen bijeenkomen. De beelden tonen 
“kalfjes van een paar weken oud die worden geslagen en geschopt en in elkaar 
zakken van de pijn.” 

Volgens woordvoerders van de kalverindustrie ging het om een ongelukje, een 
incident…… Maar sinds 2007 zijn door dierenwelzijnsorganisaties zo ongeveer 
200 gedetailleerde verslagen aangeboden aan de Europese Commissie. De ver-
slagen logen er niet om: zieke en gewonde dieren in overvolle trucks, vaak niet 
rechtop kunnen staan, extreme temperaturen en gebrek aan watervoorziening….. 
Maar tot op heden heeft de Europese Commissie geen maatregelen genomen om 
deze misstanden te voorkomen. En de horror-transporten gaan gewoon door…..

Is het echt zo erg?
Wordt er misschien niet wat overdreven? Gaat het misschien tóch om inciden-
ten? Anja Hazekamp is vorig jaar zomer zelf poolshoogte gaan nemen. We citeren 
Anja zelf in Trouw: “Om te zien of het in al deze verslagen louter toevalligheden en 
incidenten betrof, reisde ik afgelopen zomer zelf naar twee EU-havens in Kroatië 
en Slovenië. Ook daar was de situatie erger dan verwacht. Volle trucks stonden 
urenlang in de brandende zon te wachten, en dieren waren zonder uitzondering 
oververhit. Vele waren gewond. Met stokken en mestvorken werden de dieren uit 
hun vrachtwagen gehaald en overgeladen op schepen naar het Midden-Oosten, 
Afrika en Azië. Dieren die niet meer konden lopen werden met stroomstootwapens 
verder gedreven. Het is volstrekt duidelijk: het gaat hier niet om incidenten, maar 
om een structureel probleem.”

Anja Hazekamp pleit in het EP dan ook voor herziening van de Europese regels 
voor veetransport. De huidige regels, die al 15 jaar bestaan, blijken niet te voldoen 
en worden met voeten getreden. Zo wordt de streeftijd van maximaal 8 uur trans-
portduur door diverse uitzonderingsregels steeds langer opgerekt tot 24 uur voor 
varkens, en tot zelfs 28 uur voor runderen. Na 24 uur moeten de dieren worden 
uitgeladen voor een rusttijd van 24 uur. Dan worden ze weer ingeladen en gaat het 
transport weer verder…… En ook op de z.g. “rustplekken” houdt men zich niet aan 
de extra eisen die aan extreem lange transporten worden gesteld. Het zijn papieren 
regels, maar er is geen controle op en ze worden dus niet uitgevoerd. Zo komt het 
dat het soms dagenlang kan duren voor de dieren op hun bestemming zijn. Deze 
ellenlange transporttijden moeten omlaag. In 2011 concludeerde de EFSA (Euro-
pese Voedselautoriteit) al “dat zulke extreem lange transporten desastreus zijn voor 
het dierenwelzijn, en ook nog eens de kans op uitbraken van dierziekten vergroten”, 
aldus Hazekamp in Trouw. Zij besluit haar artikel dan ook met de woorden: “De 
Europese Unie heeft de morele plicht om deze problemen op te lossen. Juist het 
creëren van één interne EU-markt, de ongebreidelde uitbreiding daarvan en het 
verstrekken van Europese miljardensubsidies aan de vee-industrie hebben ertoe 
geleid dat er thans meer dan 1,4 miljard dieren per jaar over lange afstanden door 
Europa worden vervoerd. De EU heeft daarmee letterlijk de weg vrij gemaakt voor 
het huidige dierenleed, en dient er dan ook alles aan te doen om dit te stoppen.”

PLOFKIPPEN UIT OEKRAÏNE
We hadden het kunnen weten toen het assosiatieverdrag tussen de EU en Oekra-
ine werd gesloten: in dat land worden gigantisch veel plofkippen gemest. Het ver-

2

gehouden, nog boven de wettelijk voorgeschreven norm is. Tijdens deze (pijn-
lijke!) bloedafname worden de dieren niet bepaald zachtzinnig behandeld. Esther 
Ouwehand (PvdD) over deze videobeelden:“De manier waarop weerloze dieren 
behandeld worden is stuitend en veelzeggend. De walgelijke beelden laten zien dat 
kalfjes in elk stadium van hun leven ellende meemaken. “ Tijdens deze mestperiode 
sterft vervolgens nóg eens een groot aantal kalveren. 

Op 1 januari 2007 werd het verbod van kracht op het houden van z.g. kistkalveren. 
Echter, aan de misstanden die gepaard gingen met de kistkalverhouderij kwam 
helaas in 2007 géén einde: de dieren moeten nog steeds bijna bloedarmoede krij-
gen. Daartoe krijgen ze nog steeds kunstmelk te drinken en een beetje ruwvoer. 
Dit om het ijzergehalte in het bloed laag te houden voor ‘het blanke kalfsvlees’. Op 
een leeftijd van 7 – 12 maanden worden de dieren (meestal halal, dus ónverdoofd!) 
geslacht en gaan als kalfsvlees naar het buitenland. In Nederland wordt nauwelijks 
kalfsvlees gegeten.

Gemiddelde kalversterfte
Het percentage kalveren, gerekend over alle 16.793 rundveebedrijven in Nederland, 
dat binnen 2 weken na de geboorte sterft, ligt op 12,5. Op circa 5.500 bedrijven ligt 
dit percentage hoger tot véel hoger. De meeste bedrijven doen het dus beter, maar 
volgens deskundigen is het gemiddelde van 12,5% ook al véel te hoog!

En LNV-minister Schouten? “We zullen afspraken maken met de sector en laten 
het aan henzelf over om het sterftecijfer terug te dringen.....”

OOK VEEL STERFTE ONDER GEITENBOKJES
Ook in de melkgeitenhouderij is het treurig gesteld. De geitenbokjes leveren geen 
melk, dus komen ze in de bokkenmesterij terecht. Daar sterft maar liefst 32% ! een 
vroegtijdige dood. (Denk aan het lijden van deze dieren vóórdat ze sterven…..!) En, 
terwijl dit percentage ieder jaar maar groter wordt, wil de minister het ook hier aan 
de sector overlaten. Ach ja, kalfjes en geitenbokjes, ze zijn in de melkveehouderij 
toch maar een restproduct……

NOG EENS: VEETRANSPORTEN
In het aprilnummer van het contactblad schreven wij over de veetransporten vanuit 
Europa naar andere werelddelen, en het pleidooi van het Europees Parlement in 
februari van dit jaar, om deze transporten te verbieden als er in die landen geen 
garantie is dat de dieren ook daar volgens de dierenwelzijnsregels worden behan-
deld. Verder zouden deze transporten max. 8 uur mogen duren. 

Op 16 mei jl. publiceerde Trouw een opinie-artikel van Anja Hazekamp (Europar-
lementariër voor de PvdD), waarin verder wordt ingegaan op de zeer schrijnende 
misstanden die ook plaatsvinden bij veetransporten binnen Europa.

Zo worden er ieder jaar door Nederland 750.000 nuchtere kalfjes (nuka’s) uit 
andere Europese landen geïmporteerd. 50.000 daarvan komen zelfs helemaal 
uit Ierland. Transporten van Ierland naar Nederland duren 50 uur! Dierenwelzijns-
organisatie Eyes on Animals, die veel veetransporten volgt en filmt, publiceerde 
begin mei j.l. walgelijke beelden in de Franse havenstad Cherbourg, een verzamel-
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drag zou kunnen betekenen dat de Europese markt, dus ook de Nederlandse, 
overspoeld zou worden met plofkippenvlees uit Oekraïne.

Nu al wordt 20 miljoen kilo plofkippenvlees uit Oekraïne geïmporteerd door Europa. 
Maar onlangs sloot de Europese Commissie een deal met Oekraïne om deze hoe-
veelheid te verhogen naar 70 miljoen kilo! Zonder medeweten van de Tweede 
Kamer heeft Nederland met deze deal ingestemd. In het kamerdebat van 25 april jl. 
vond Mark Rutte het niet nodig om aan de Kamer uit te leggen waarom Nederland 
daarmee akkoord was gegaan! Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren, die 
door bijna de gehele Tweede Kamer werd gesteund, zal de Nederlandse regering 
nu in Brussel moeten vertellen dat ze toch niet akkoord gaat met de kippendeal. 
Bij stemming hierover zal Nederland moeten tegenstemmen, en bovendien andere 
Europese lidstaten moeten trachten te overtuigen om hetzelfde te doen!

EUROPESE MEGALENING NAAR BIOINDUSTRIE IN OEKRAÏNE?
Het allergrootste kippenbedrijf in Oekraïne is MHP. Dit bedrijf exporteerde al 20 
miljoen kilo kippenvlees naar Europa (zie hiervoor:‘Plofkippen uit Oekraïne’).En 
MHP had nog grotere plannen: het wilde uitbreiden, en mega-grote stallen gaan 
financieren, niet alleen in Oekraïne, maar ook in Slovenië. MHP zou dan net zo veel 
kippenvlees op de markt kunnen brengen als álle Nederlandse kippenbedrijven 
samen!

MHP moest voor de uitvoering van die plannen wel een lening afsluiten van maar 
liefst 100 miljoen euro! En u raadt het al: daarvoor klopte het bedrijf aan bij Europa, 
en wel bij de EBRD, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, een 
bank die door de Europese lidstaten wordt gefinancierd. Met gebruik van ons aller 
belastinggeld zou dus met de uitbreiding van MHP een gigantisch bioindustrie-
pluimveebedrijf in Oekraïne gerealiseerd worden, en vervolgens zou Europa nog 
meer plofkippen van datzelfde bedrijf moeten importeren!

Gelukkig diende de Partij voor de Dieren ook hier een motie tegen in, en de Tweede 
Kamer stemde er unaniem mee in! De lening is van de baan, en ook in de toekomst 
hoeft MHP niet aan te kloppen bij de EBRD!

KUIKENS ZIJN GEEN SPEELGOED!
Kuikentjes hebben, net als vrijwel ieder ander jong dier, grote behoefte aan een 
moeder, die hen essentiële zaken leert, en hen warmte en veiligheid biedt. Vanuit 
het ei communiceert het kuiken al met 
de moederkloek. In de intensieve pluim-
veehouderij is de broedmachine hun 
‘moeder’. Maar niet alleen daar, ook in 
de burgermaatschappij worden kuiken-
tjes dikwijls in broedmachines geboren, 
maar nu om te worden misbruikt als 
speelgoed, paasdecoratiemateriaal of 
vermaaksartikelen. De diertjes worden 
hierbij veelvuldig opgepakt en geknuf-
feld, iets waar ze absoluut niet op zitten 
te wachten! Dat duurt zolang de diertjes 

klein, zacht en donzig zijn. Maar als ze groter worden en er niet meer zo schattig 
uitzien, zijn ze opeens niet langer gewenst. Want wat doe je met een koppel vol-
wassen kippen, waarvan de helft ook nog eens haan is? Het merendeel wordt dan 
afgemaakt of gedumpt. Dit misbruik van kuikens vindt steeds vaker plaats in o.a. 
scholen, tuincentra, dierentuinen, kinderboerderijen, kinderopvangcentra, dieren-
winkels etc. etc. Alles onder het mom van ‘educatie’ of ‘vermaak’. 

Broedmachine is onnatuurlijk
Het uitbroeden van eieren in een broedmachine is een onnatuurlijk proces. Caring 
Vets (Dierenartsen voor Dierenwelzijn),“een vereniging van dierenartsen die zich 
uitspreekt over structurele schendingen van dierenwelzijn, en zich inzet voor een 
consequente, professionele uitvoering van wetten en richtlijnen inzake dieren”, 
zegt hierover: “Het uitbroeden van kuikens in een broedmachine ter vermaak is 
een ernstige aantasting van het welzijn van dieren, en daarom onaanvaardbaar en 
in strijd met de wet.” 

Meldpunt Kuikentjesmisbruik
Om dit misbruik van deze dieren tegen te gaan is onlangs het Meldpunt Kuiken-
tjesmisbruik opgericht. Het is een initiatief van Comité Dierennoodhulp en Stich-
ting Een DIER Een VRIEND (EDEV) en wordt ondersteund door diverse dierenor-
ganisaties, w.o. Rechten voor al wat leeft.

Op www.meldpuntkuikentjesmisbruik.nl kan men melding doen van instellingen 
waar men zich aan dit misbruik schuldig maakt. Weet u een organisatie, instel-
ling of bedrijf waar ze ter vermaak een broedmachine en/of kuikens hebben? Op 
genoemde website kunt u melding hiervan doen. Er wordt dan contact opgeno-
men met de betreffende instellingen om hen te attenderen op het dierenleed dat 
hierdoor veroorzaakt wordt.

Meldingen stromen binnen
In korte tijd zijn al tientallen meldingen binnengekomen. Als er dan contact met 
de aangemelde instellingen wordt opgenomen, zijn de reacties verschillend: som-
mige instellingen “bekeren zich” en stoppen met het misbruik, anderen reageren 
afwijzend en gaan gewoon door. In een aantal gevallen zal het Meldpunt de dieren-
politie op de hoogte stellen van kuikentjesmisbruik, of bij de Nederlandse Voedsel 
en Waren Autoriteit (NVWA) een verzoek tot handhaving indienen. Dan gaat het 
bijvoorbeeld om meldingen die waren binnengekomen over een Montessorischool 
in Eindhoven, die de kuikens na de meivakantie zou gaan verloten, en een asper-
geboerderij in Hoorn die een kuikenknuffelmiddag organiseert…..

Meldpunt broodnodig
Deze vorm van misbruik van dieren is bezig een ware hype te worden, en het is 
broodnodig om te proberen deze hype terug te dringen. Dieren dienen niet tot 
vermaak, zeker niet als het hun welzijn schaadt. Dieren, ook kuikens, hebben een 
intrinsieke waarde; dat staat in de Wet Dieren. De manier waarop er met de kuikens 
wordt omgegaan zoals hierboven omschreven, heeft helemaal niets met educatie 
te maken. Integendeel: mensen krijgen hierdoor een heel verkeerde boodschap: 
in plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg, is het blijkbaar geen 
probleem om de pasgeboren dieren even ter vermaak te gebruiken, om ze daarna, 
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als ze iets minder schattig worden en men ze niet meer nodig heeft, te doden of 
te dumpen. Hierboven las u al iets over Caring Vets. Lees hier hun volledige state-
ment https://www.caringvets.nl/statements/kuikens-vermaak/ 

STEEDS MINDER WEIDEVOGELS – HOE KOMT DAT TOCH?
Al jaren wordt erover geklaagd: de 
weidevogelstand gaat achteruit! 
De jagers wisten de oorzaak wel: 
de vos was de boosdoener! Helaas 
zijn (en worden!) heel wat vossen 
afgeschoten onder het mom van 
weidevogelbescherming! Inmid-
dels is gebleken dat landbouw-
methoden hier vooral debet aan 
zijn: Recent is in Wageningen aan-
getoond dat voor een groot deel 
het uitrijden van dierlijke mest de 
oorzaak is. Niet zozeer de mest 
zelf, maar het gif dat er in zit. In 
dierlijke mest blijken zoveel bestrijdingsmiddelen te zitten, dat de mest schadelijk 
is voor vogels en insecten! In de Stentor van 28 maart jl. stond een belangwekkend 
bericht hierover. “Het gif zit in veevoer en stro, dat via de mest van het vee op het 
land terechtkomt,” aldus De Stentor. “In de uitwerpselen komen ook bestrijdings-
middelen terecht die gebruikt worden om ongedierte te bestrijden in stallen en 
gierkelders. Ook medicatie voor dieren bevat giftige stoffen.”

De hoeveelheden gif blijken volgens onderzoek (van Buijs Agro en WECF Neder-
land, de koepel van vrouwen- en milieu-organisaties) niet zozeer schadelijk te zijn 
voor het vee dat in de wei loopt (zou de consument van vlees en zuivel er dan toch 
ook niet wat van binnen krijgen…..?), maar het kleine leven op en in de weilanden, 
dus ook insecten en weidevogels en hun kuikens, ondervinden hier wel degelijk 
veel schade van. De mest die afkomstig is van biologische bedrijven bevat ook gif, 
maar wel in mindere mate.

De Stentor: ‘ “In de 88 onderzochte mestmonsters zijn 134 verschillende bestrij-
dingsmiddelen en andere giftige stoffen gevonden. In hoeveelheden die in veel 
gevallen schadelijk zijn voor insecten,” zegt landbouwkundige Jelmer Buijs uit Ben-
nekom, die het onderzoek heeft geleid. “Hoe minder gif in de mest werd gevonden, 
hoe meer mestkevers aanwezig waren.” Volgens Buijs moeten de giftige stoffen 
ook effect hebben op weidevogels, die aanleiding zijn voor zijn onderzoek. Buijs: 
“Uit tellingen blijkt dat het aantal weidevogels op deze bedrijven de laatste 20 jaar 
enorm is teruggelopen.” ’

Volgens de Vogelbescherming gaat het “dramatisch slecht” met de weide- en 
akkervogels. In Gelderland, waar het onderzoek plaatsvond bij 24 onderzochte 
bedrijven is het aantal van deze vogels in 30 jaar tijd met maar liefst 80%! afgeno-
men. Frank Berendse, ecoloog en emeritus hoogleraar in Wageningen pleit voor 
een landelijk onderzoek bij meer landbouwbedrijven. Hij noemt de onderzoeksre-
sultaten in Gelderland “zeer verontrustend”!

HOE GAAT HET MET DE BIJEN?
Het gaat nog steeds niet goed met de bijen, en ook niet met hommels en andere 
insecten! Onlangs hoorden we zelfs dat circa één miljoen planten- en diersoorten 
uitgestorven waren, en dat de schuldige hiervan is: de mens! Het is hetzelfde ver-
haal als wat we hiervoor over de achteruitgang van de weidevogels schreven.

Alle insecten spelen een nuttige rol in de natuur, en met name bijen en hommels 
zijn uitermate belangrijk voor onze groente- en fruitteelt. De bijen- en hommel-
stand loopt terug, en als er niets wordt gedaan om ze beter te beschermen zullen 
ook deze soorten verdwijnen! 

Bee Guidance 
Sinds 2013 staat er een Europese richtlijn op papier, ontwikkeld door wetenschap-
pers van de EFSA (Europese Voedselautoriteit), waarin nauwkeurig de risico’s 
worden genoemd voor de bijenstand van veel tot nu toe gebruikte giftige stoffen. 
Naam van de richtlijn: Bee Guidance oftewel: Bijenrichtsnoer. Deze richtlijn zou 
er voor moeten zorgen dat bijen en andere insecten beter worden beschermd 
tegen bestrijdingsmiddelen. De richtlijn schrijft o.a. voor hoe pesticiden dienen te 
worden getest op hun werking.

Follow the Money (FTM)
Helaas is de Bee Guidance tot op heden nog steeds niet van kracht. De invoering 
van deze broodnodige richtlijn wordt in Brussel danig getraineerd door een aantal 
lidstaten, waaronder ook Nederland. Ons land blijkt daar zelfs een belangrijke rol 
in te spelen. Follow the Money heeft onlangs onthuld dat Nederland in Brussel 
heeft gepleit voor afzwakking van de Bee Guidance, en voor versoepeling van de 
tests van pesticiden. “De positie van Nederland toont gelijkenis met het standpunt 
van de fabrikanten van bestrijdingsmiddelen, bedrijven als Bayer, BASF en Syn-
genta, zo blijkt uit lobbybrieven waarin FTM inzage had”, aldus een publicatie van 
FTM. Nederland was dus al die 6 jaren een dwarsligger, en hanteert dezelfde argu-
menten als genoemde fabrikanten. Onderzoeksjournalisten van FTM ontdekten 
dat Landbouwminister Carola Schouten in vertrouwelijke mails ongeveer de hele 
lobby overneemt van deze bedrijven. 

De Partij voor de Dieren heeft tijdens een debat Minister Schouten hierover aan de 
tand gevoeld, en gevraagd om alle documenten naar de Kamer te sturen.“Ik wil 

alle feiten op tafel hebben, 
zodat de Kamer kan con-
troleren hoe Nederland 
zich sinds 2013 heeft 
opgesteld in de discussie 
over de Europese richt-
lijn voor bijen, de Bee 
Guidance. Want wie wei-
gert de bijen te bescher-
men, heeft het niet goed 
voor met onze toekomst”, 
aldus Kamerlid Esther 
Ouwehand (PvdD). 
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Nederland moet andere weg inslaan
Een motie van de PvdD, waarin staat dat het kabinet haar koers moet wijzigen, en die 
Minister Schouten dwingt om bijen en hommels beter te beschermen, is in de Tweede 
Kamer aangenomen. “Al die jaren is er in geheime Europese overleggen gesteggeld 
over het bijenrichtsnoer. Mede onder druk van lobbyisten is het voorstel door verte-
genwoordigers van de Europese lidstaten stap voor stap uitgekleed en uitgehold, om 
er maar voor te zorgen dat zoveel mogelijk middelen op de markt blijven. In plaats van 
aanhoudend pleiten voor versoepeling van de tests van pesticiden, zoals Nederland 
de afgelopen zes jaar heeft gedaan, moet Schouten binnen Europa zich nu juist gaan 
inzetten voor een strengere beoordeling van landbouwgif”, aldus Ouwehand.

24 APRIL: WERELDPROEFDIERENDAG
Ieder jaar wordt wereldwijd op 24 april de Wereldproefdierendag gehouden. De 
aandacht wordt dan gevestigd op de miljoenen proefdieren die wereldwijd nog 
steeds worden gebruikt.

Ook in Nederland worden, ondanks schone beloftes van onze overheid, nog steeds 
1 miljoen dieren gebruikt voor dierproeven. Eind 2016 stelde toenmalig staatsse-
cretaris van Economische Zaken Martijn van Dam (PvdA) als doel dat Nederland 
in 2025 koploper moest zijn in de wereld inzake innovatieve onderzoeksmethoden 
zonder dierproeven. Welnu, de overheid mag dan wel eens aan de slag! Tot nu 
toe is er nog niet veel gebeurd! Zo mag het Erasmus Medisch Centrum ongehin-
derd doorgaan met experimenten op apen! En het grootste proefapencentrum van 
Europa, het BPRC, moet dan wel van 100% proeven op apen afbouwen naar (nog 
steeds!) 40%, maar mag zelf weten hoe en in hoeveel tijd. 

De overheid wil er nog steeds niet aan geloven, dat alternatieve onderzoeksmetho-
den vaak veel meer wetenschappelijke waarde en meer nut voor de mens hebben 
dan dierproeven. Zo geeft de overheid nog veel meer geld uit aan dierexperimen-
ten dan aan alternatief onderzoek!

Wereldproefdierendag….. Er worden protestmarsen georganiseerd en debatten 
gehouden, maar er komt nog geen verbetering. Integendeel: In 2017 is het aantal 
dierproeven zelfs met bijna 18% gestegen…...

TOT SLOT
N.a.v. de actie van Meat the Victims bij een varkensboerderij in Boxtel zei advo-
caat Vlug in Dagblad De Stentor van 18 mei jl. o.a. het volgende: “De naar buiten 
gebrachte beelden zijn zo schokkend dat ze de illegale actie wel eens zouden 
kunnen rechtvaardigen. Ik ging vierkant over mijn nek toen ik die beelden zag. Ik 
ben helemaal geen actievoerder, laat staan een vegetariër, maar die beelden…..
Eindeloze rijen van intelligente grote zoogdieren, zo hutjemutje op elkaar, die kleine 
biggetjes zo tussen die stangen, dode en gewonde dieren over elkaar heen… Alles 
vies en smerig. Dat dieren zo misbruikt worden is echt ongelooflijke smeerlapperij. 
Ik wil huisvredebreuk allesbehalve goedpraten, maar als de activisten deze weg 
niet hadden bewandeld, zou ik nooit geweten hebben dat de omstandigheden voor 
de varkens zo bar en verschrikkelijk waren. Soms is burgerlijke ongehoorzaamheid 
nodig om het tij te keren! Ik sluit niet uit dat zij strafvermindering krijgen of zelfs 
worden ontslagen van alle rechtsvervolging. De activisten mogen mij bellen!”
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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.rechtenvooralwatleeft.nl)


