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Verschijnt per kwartaal Volgnummer 1 januari 2021

NIEUWJAAR
Het is weer zover: we leven al weer in het nieuwe jaar, 2021! We willen u allen langs 
deze weg een goed en gezond Nieuwjaar toewensen! 

Als we terugblikken op het afgelopen jaar dan realiseren we ons wat een bijzonder 
en turbulent jaar het is geweest, niet alleen voor de mensen, maar ook voor veel 
dieren. Het was (en is) met name het Corona-virus dat ons allen in de greep heeft 
gehouden, en dat een grote impact had, ook op de misstanden inzake de dieren. 
Deze impact was zowel negatief als positief: het negatieve is dat er, wereldwijd, 
zéér veel proefdieren zijn gebruikt voor het ontwikkelen van medicijnen en vaccins 
tegen het Corona-virus. Het positieve is dat alle nertsfokkerijen in Nederland nu 
in maart 2021 zullen moeten sluiten i.p.v. in 2024. Wel vinden wij het schandalig 
dat de ‘gedupeerde’ nertsenfokkers, w.o. vele (multi-) miljonairs !, waanzinnig-
ruim schadeloos worden gesteld met maar liefst 1 miljoen euro per fokker! Het 
komt erop neer dat de belastingbetalers samen zo’n 182 miljoen euro moeten 
opbrengen voor een aantal lieden die jarenlang grof hebben verdiend over de 
ruggen van dieren die een ellendig leven hadden en een even ellendige dood 
moesten ondergaan. De protestpetitie, “Doe mij dan ook maar een miljoen!”, is 
inmiddels bijna 20.000 keer getekend. (Hebt u nog niet getekend? Via Google 
kunt u deze petitie vinden.) Maar in elk geval: over enkele maanden behoort de 
nertsfokkerij hier tot het verleden!

Ook Denemarken, de grootste nertsenbontproducent ter wereld, is bezig met het 
‘ruimen’ van 15 – 17 miljoen nertsen. Het woord ‘ruimen’ vinden wij nog altijd 
verschrikkelijk, maar wetend dat de dieren voor het verkrijgen van hun pels 
dezelfde wrede dood tegemoet zouden gaan, doet ons beseffen dat hoe korter 
de tijd is dat ze nog in de kleine gazen kooitjes moeten zitten hoe beter het is! In 
Frankrijk is besloten om in 2025 te stoppen met de nertshouderij.

Nog een verheugend bericht: De Tweede Kamer stemde in met een motie van de 
Partij voor de Dieren om de import van bont te verbieden. Hier komen we later in 
dit blad op terug.

Laten we met en voor elkaar hopen dat 2021 een gunstig jaar voor mens én dier 
mag worden. 

VERRASSING
Dat was even een leuke verrassing die ons op Dierendag te beurt viel! Wellicht 
hebt u het ook gezien: het t.v.-programma Andere Tijden Special – Dierenlief en 
Dierenleed op 4 oktober 2020?
In vogelvlucht kwamen beelden naar voren uit de geschiedenis van dierenleed in 
Nederland en wat er aan werd gedaan. Natuurlijk kwam ook de opkomst van de 
intensieve veehouderij aan de orde. U zult begrijpen dat het voor ons (en wellicht 
ook voor diegenen die al vele decennia donateur zijn en de beginperiode van 
het scharrelei hebben meegemaakt) een grote verrassing was om plotseling de 
20 jaar geleden overleden oprichtster van Rechten voor al wat leeft, mevrouw 

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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waaronder deze arme dieren moeten ‘leven’ zijn erbarmelijk. Er zijn momenteel 
nog 4 nertsenfokkerijen in Frankrijk. Dierenorganisaties aldaar roepen de Franse 
regering op om geen 5 jaar te wachten maar de fokkerijen zo snel mogelijk te 
sluiten.

Nóg mooier is het dat ook in Denemarken, de 
grootste bontproducent ter wereld, een einde 
komt aan deze wrede bedrijfstak. Daar zullen 
zo’n 15-17 miljoen nertsen worden geruimd 
en de 1139 nertsenfokkerijen (waarvan 207 
inmiddels zijn besmet) voorgoed gesloten! Wát 
een enorme winst voor de dieren!! Reden voor 
de ruimingen is de mutatie van het Corona-virus 
die bij de nertsen is geconstateerd. De kans is 
aanwezig dat deze mutatie een ongunstig effect 
kan hebben op een toekomstig vaccin.

IMPORTVERBOD OP BONT IN NEDERLAND?
Volgens virologen zou de wasbeerbont-industrie in China weleens de oorzaak 
kunnen zijn van de huidige Corona-pandemie! Bont van wasbeerhonden wordt 
nog steeds in grote hoeveelheden door Nederland uit China geïmporteerd. Het 
wordt veel verkocht als bontkragen op winterjassen. Evenals nertsen kunnen ook 
wasbeerhonden een bron van het virus zijn, en vormen mogelijk een ontbrekende 
schakel in het overspringen van het virus van dier op mens. Bovendien is ook hier 
sprake van mutaties van het virus. 

Op 3 november 2020 heeft de Partij voor de Dieren een motie ingediend om de 
import van bont en bontproducten te verbieden. Deze motie is door de Tweede 
Kamer aangenomen. We hopen van harte dat het Kabinet hierin meegaat! Door dit 
bont te blijven importeren werkt Nederland daadwerkelijk mee aan de verspreiding 
van het virus, dat vanwege het feit dat er sprake is van mutaties, ook nog eens 
de werking van vaccins ongunstig kan beïnvloeden! En dan hebben we het nog 
niet eens over de gruwelijk wrede behandeling én doding van de wasbeerhonden! 
Alleen al daarom zou Nederland dit Chinese product niet meer moeten willen!

AANGIFTE TEGEN DIERENPARK AMERSFOORT
Chimpansees Mike en Karibuna hadden niet gedood hoeven te worden
Op 19 november 2020 hebben Comité Dierennoodhulp, Dierenrechten Alliantie, 
Animal Earth en Rechten voor al wat leeft aangifte gedaan i.v.m. overtreding 
van de Wet Dieren door Dierenpark Amersfoort vanwege het doodschieten van 
chimpansees Mike (53) en Karibuna (19). De dierentuin heeft er bewust voor 
gekozen om deze mensapen dood te schieten toen zij door een menselijke 
fout ontsnapt waren. Er was geen sprake van noodweer. Het dierenpark heeft 
nagelaten de dieren door hun verzorgers te laten afleiden, te kalmeren en indien 
nodig te verdoven met een hogere dosis verdovingsmiddel die snel werkt. Volgens 
de 4 organisaties heeft het dierenpark art. 2.1 lid 1 van de Wet Dieren overtreden: 
“Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter 
bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken 
dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.” De organisaties 
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Van Oosten-Poortman, vol in beeld te zien, met een doosje scharreleieren in de 
hand! Zij wees op het oranje voorrangstekentje op het doosje als zijnde de (toen 
nog) énige garantie dat er échte scharreleieren in zaten! Circa 2 minuten lang 
zagen en hoorden we haar spreken over het afschuwelijke ‘leven’ van kippen in 
de traditionele legbatterij (die sinds 2012 gelukkig tot het verleden behoort!), en 
waarom het scharrelsysteem beter is voor de dieren. Het op de markt brengen van 
het gegarandeerde scharrelei was de eerste aanzet tot afschaffing van de gehate 
legbatterij in 2012.

Het zijn beelden uit 1975/1976, en u kunt het nog eens rustig 
op de homepage (bij ‘Verrassing’) van onze website bekijken 
(www.rechtenvooralwatleeft.nl), zowel de gehele uitzending als 
alleen het betreffende gedeelte. 

Helaas was het niet mogelijk om in het kleine filmpje, waarin we 
alleen mevrouw Van Oosten zien, beeld en geluid synchroon 
te laten lopen. Maar als u dit gedeelte in de gehele uitzending 
wilt opzoeken, kunt u onderaan in de tijdlijn op circa 29.15 
inschakelen.

KOOIKIPPENRAPPORT: “Decennium na legbatterijverbod nog steeds 
miljoenen kippen in kooien”
Hierboven schreven wij dat de traditionele legbatterijen sinds 2012 verboden zijn. 
Maar dat betekent niet dat er in ons land geen legkippen meer in kooien worden 
gehouden! Helaas moeten tussen de 4,5 en 6 miljoen kippen hun armzalige leven 
nog steeds slijten in de dierónwaardige z.g. koloniehuisvestingskooien. 

Op 26 oktober 2020 is een rapport gepubliceerd, getiteld: “Decennium na 
legbatterijverbod nog steeds miljoenen kippen in kooien”. Het is een gezamenlijke 

publicatie van 3 dierenorganisaties, t.w. Diervriendelijk 
Nederland, Animal Rights en Rechten voor al wat leeft. Het 
rapport is gestuurd aan de leden van de Vaste Commissie 
voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van 
het debat over veehouderij dat inmiddels op 29 oktober 2020 
heeft plaatsgevonden.

Op onze webisite www.rechtenvooralwatleeft.nl (ga op 
Home via ‘laatste nieuws’ naar ‘Rapport eist algeheel verbod 
kooihuisvesting kippen’) kunt u alles lezen over dit rapport, en 
via een link kunt u ook het rapport zelf lezen en de vele foto’s 
bekijken.

STOP OP NERTSENFOKKERIJEN IN DENEMARKEN EN FRANK-
RIJK
In Frankrijk heeft de regering besloten de nertsenfokkerij vanaf 2025 te beëindigen. 
Niet vanwege het risico op Corona-besmetting, maar naar aanleiding van de 
onthulling van zeer schokkende voorbeelden van dierenleed, bijv. nertsen zonder 
tanden of zonder staarten of met ander lichamelijk letsel. De omstandigheden 
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Nerts in de vrije natuur

mevr. C.M. van Oosten



willen strafvervolging en een onafhankelijk onderzoek naar de noodzaak om de 
mensapen dood te schieten. De filmbeelden van de camera’s die in het park 
hangen moeten door onafhankelijke deskundigen bekeken worden.

Mening van primatologen
Verschillende primatologen hebben te kennen 
gegeven dat, wanneer de bezoekers veilig 
gesteld zouden zijn en men vreemden op afstand 
had gehouden, de bekende verzorgers de 
chimpansees hoogstwaarschijnlijk met geduld in 
hun verblijf hadden kunnen terugkrijgen. Als de 
relatie tussen verzorgers en chimpansees goed 
is vallen de dieren normaliter hun verzorgers niet 
aan. De bekende primatoloog Frans de Waal: 
“Chimpansees kunnen gevaarlijk zijn, maar aan de 

andere kant zullen mannetjes uiteindelijk kalmeren als ze niet tegengewerkt zijn. Ik 
heb situaties van hen gezien waar ze vreedzaam terugkeren naar hun vertrouwde 
omgeving. Vreemden (b.v. politie of opgewonden publiek) moeten op afstand 
worden gehouden, en de menselijke frontlinie moet alleen bestaan uit verzorgers 
die de apen kennen en vertrouwen. Na de primaten de tijd te hebben gegeven om 
hun omgeving te verkennen en wat voedsel te eten, kunnen ze soms terug naar 
waar ze vandaan komen. Dit vergt geduld maar is duidelijk de voorkeursuitkomst.”

Edwin Wiek, oprichter van Wildlife Friends Foundation Thailand, opvangcentrum 
in Thailand voor apen, tijgers, olifanten en beren die uit de handen van stropers 
en handelaren gered zijn: “Voor noodgevallen dien je grotere doses toe, die je 
met een antidoot weer heel snel kan verlagen nadat het dier ‘plat’ is gegaan. Een 
deskundige dierenarts moet dit makkelijk kunnen doen.”

Ook Jane Goodall liet aan de dierenorganisaties weten dat zij niet anders kan 
denken dan dat er een manier had moeten zijn om de twee chimpansees te 
kalmeren. Ook zij vindt het heel erg wat er gebeurd is. ”Het is duidelijk dat men 
meer voorzorgsmaatregelen had moeten nemen.”

Wat was nu eigenlijk de reden?
Waarom moest Dierenpark Amersfoort nu zo nodig Mike en Karibuna doodschieten? 
Hier begint men te draaien. De eerste 2 dagen na het incident was het argument: 
imponerend gedrag van de 2 chimps, de werking van een verdovingspijl zou wel 
een kwartier duren, in die tijd zouden ze kunnen ontsnappen uit het park en daar 
mensen iets kunnen aandoen. Daarna kwam er opeens een heel andere verklaring: 
Mike zou de verzorger, en Karibuna zou de bezoekers willen aanvallen. Dat het 
dierenpark twee verschillende verklaringen afgeeft vinden de dierenorganisaties 
niet geloofwaardig. 

Wel heel merkwaardig is het dat het dierenpark een soort herdenkingsplek voor 
Mike en Karibuna in de dierentuin wil maken. Dit komt op de dierenorganisaties 
schaamteloos over: de dieren zijn nota bene door de dierentuin zelf van het leven 
beroofd, en de herdenkingsplaats moet kennelijk als een soort attractie werken 
voor het publiek!

Dieren doden in dierentuinen is geen incident
Nee, dit is geen los incident. Er worden in dierentuinen, achter de schermen, tal 
van z.g. overtollige dieren gedood omdat er teveel van zijn! Er moeten immers 
elk jaar weer jonge dieren worden geboren, want dat wil het publiek nu eenmaal. 
Jonge dieren zijn publiekstrekkers, men vindt ze leuk en schattig…… Dat daarvoor 
zoveel oudere dieren worden gedood, daar wordt vaak niet aan gedacht. Onder 
het mom van ‘fokprogramma’s om wilde dieren voor uitsterven te behoeden’ wordt 
wereldwijd in dierentuinen met dieren gezeuld (waardoor intense familiebanden 
ruw worden verscheurd!) en worden overtollige dieren buiten het zicht van het 
publiek gedood. Vrijwel geen enkel diersoort is met succes teruggeplaatst in het 
wild. Van de dieren die wel mogen blijven leven lijdt een deel psychisch zwaar 
onder de gevangenschap en ontwikkelt hierdoor gestoord gedrag, waarvoor ze 
zelfs antidepressiva en antipsychotica toegediend krijgen…..!

Dieren levenslang opsluiten als bezienswaardigheid past anno 2021 niet meer. 
Educatief voor kinderen is het ook niet. Op deze manier brengen we onze kinderen 
juist het verkeerde bij: een respectloze houding t.o.v. een ander dier. Een dier is 
geen attractie of vermaaksartikel dat we om die reden gevangen mogen houden.

DAMHERTEN STERILISEREN? JAGERS SCHIETEN LIEVER….
In Zeeland, om precies te zijn op het eiland De Haringvreter in het Veerse Meer, 
gaat hoogstwaarschijnlijk in dit voorjaar een proef van start met het steriliseren van 
damherten. Het betreft een experiment van een collectief wildlife-dierenartsen. Zij 
zien meer in sterilisatie dan in afschot. Afschieten helpt namelijk niet: de populatie 
wordt er niet kleiner van, maar groeit eerder! (Dit is al jaren bekend, zou het nu 
eindelijk beginnen door te dringen?) De dierenartsen maken zich vooral druk over de 
wilde populaties binnen afgesloten gebieden: “Eerst creëren we zelf een probleem, 
en dan hebben we maar één oplossing: het geweer. Daar willen we van af.” Zij 
worden gesteund door ecoloog Martijn Weterings van de Wageningen Universiteit: 
“Op plekken waar gejaagd wordt zien we dat steeds jongere, maar ook oudere herten 
zich sneller en vaker voortplanten.”

Eind oktober besloot het provinciebestuur dat er damherten moesten worden 
afgeschoten. Er waren er ‘teveel’. Maar gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA) was het 
er niet mee eens: “Op deze manier blijven we bezig.”

Op het 90 hectare grote eiland leven nu zo’n 450 damherten. Volgens de 
dierenartsen is het de ideale plek om te zien hoe een wilde populatie reageert als 
er een aantal hindes wordt gesteriliseerd. Maar omdat steriliseren eigenlijk onder 
dierexperimenten valt, moet er eerst toestemming voor komen van de Centrale 
Commissie Dierproeven. Ook de provincie Zeeland moet erin toestemmen. Maar, met 
gedeputeerde Anita Pijpelink, die verantwoordelijk is voor natuurbeheer, lijkt de kans 
groot dat die toestemming er komt. Als het experiment van start gaat, zal genoemde 
ecoloog Martijn Weterings 20 hindes op het eiland voorzien van een zender. 10 van 
deze dieren zullen worden gesteriliseerd, de andere 10 dienen als controlegroep. 
Weterings: “Het is een wereldprimeur, een uniek experiment, de wereld kijkt mee. 
We zijn heel benieuwd of er straks verschil is in bijvoorbeeld acceptatie. Dalen de 
gesteriliseerde herten in rangorde, of nemen jongere vrouwtjes de voortplanting 
over?” Hij noemt jacht “een nogal inefficiënte manier van populatiebeheer”!
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De jagers vinden het maar niks….
Laurens Hoedemaker, voorzitter van de Kon. Ned. Jagersvereniging, is het niet 
met de plannen eens. Nee, dat was te voorspellen. Jagers zien hun geliefde 
hobby en het lekkere hertenboutje afgepakt worden. Maar wij hopen vurig dat het 
experiment mag worden uitgevoerd en dat zal blijken dat sterilisatie van de hindes 
veel efficiënter zal werken om een populatie op peil te houden. Binnenkort zal de 
proef worden ingediend bij de Centrale Commissie Dierproeven, om de wettelijke 
toetsing te laten plaatsvinden voor het experiment mag doorgaan.

4000 DAMHERTEN AMSTERDAM BEDREIGD MET AFSCHOT
Hoe zinloos de jacht op o.a. damherten is laat de situatie in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen wel zien: Daar zijn op dit moment ongeveer 4000 damherten, 
dat zou teveel zijn (wat is teveel?) en dat zou schadelijk zijn voor de plantengroei in 
dit gebied. Of dit echt zo is? Daar verschillen de meningen nogal over. Want wat is 
de norm, en wie bepaalt die? In elk geval streeft Faunabeheer Noord-Holland naar 
een aantal van niet meer dan 1000. Vanaf 2015 wordt al elk jaar actief gejaagd op 
deze dieren. Sinds die tijd zijn er al 8000 damherten afgeschoten, maar nóg is de 
streefstand van 1000 niet bereikt! Oorzaak? Zie Martijn Weterings, eerste alinea 
van het voorgaande artikel. 

Er is nu voorgesteld door Faunabeheereenheid Noord-Holland om in de komende 
2 jaar 4000 damherten af te schieten, hetzelfde aantal waar men eerst 5 jaar over 
heeft gedaan! Dan zou men misschien in 2022 de gewenste omvang van de groep 
damherten hebben bereikt! Het jachtseizoen zou dan ook moeten worden verlengd 
met 3 maanden: i.p.v. in november zouden de damherten al vanaf augustus 
geschoten mogen worden, 7 dagen per week, ook ‘s nachts, met gebruik van 
geluiddempers en kunstlicht. Áls dan de stand van 1000 wordt bereikt in 2022, 
zullen nog ieder jaar tussen de 400 en 500 dieren moeten worden afgeschoten om 
de stand op 1000 te houden.

We zien dus dat jagen inderdaad ‘zeer inefficiënt is om een populatie te beheren’, 
zoals Martijn Weterings van Wageningen Universiteit zegt! Maar ja, dat is al lang 
bekend…… Wat zou het goed zijn als de sterilisatieproef in Zeeland zou slagen, 
en in de praktijk zou kunnen worden toegepast!

EDELHERTEN OVP TOCH AFGESCHOTEN
Schreven we vorig jaar nog in ons januarinummer, dat van de rechtbank Midden 
Nederland in Lelystad het afschot van edelherten in de Oostvaarders Plassen per 
direct moest worden stilgelegd, een jaar later heeft de Raad van State dit oordeel 
van de rechtbank vernietigd. De Raad heeft blijkbaar geen boodschap aan alle 
(zéér steekhoudende) argumenten* die leidden tot de uitspraak van de rechtbank 
in Lelystad, en heeft geoordeeld dat dit afschot gewoon door mag gaan…. 

*  Wilt u deze argumenten nog eens nalezen? Op onze website  
www.rechtenvooralwatleeft.nl kunt u het contactblad januari 2020 vinden.

HONDERD KONIKPAARDEN UIT OVP NAAR DE SLACHT
Een paar jaar geleden werden protestdemonstraties gehouden tegen het beleid 
van Staatsbosbeheer omtrent de Oostvaardersplassen. ‘In de winter moesten 

de dieren worden bijgevoerd’, vond men. ‘Staatsbosbeheer liet de dieren maar 
gewoon verhongeren vanwege het voedseltekort…….’ Staatsbosbeheer liet de 
dieren echter helemaal niet van de honger doodgaan, maar liet vermagerde en 
verzwakte dieren afschieten om erger lijden te voorkomen. Maar vanwege de 
aanhoudende protesten kregen de demonstranten uiteindelijk hun zin, en vanaf 
die tijd worden ‘s winters de dieren bijgevoerd, al was het tegen het advies van 
ecologen in.

De ongetwijfeld goedbedoelde protesten hadden helaas wel heel nare en 
ónbedoelde gevolgen. Omdat Staatsbosbeheer zich wilde houden aan een 
bepaalde streefstand voor de Konikpaarden, de edelherten en de Heckrunderen 
(tezamen mochten er niet meer dan 1100 grote grazers in het gebied overblijven) 
waren de kuddes nu te groot geworden (waarschijnlijk door het bijvoeren!) en 
moesten 1800 edelherten worden afgeschoten, en 150 Konikpaarden verhuisden 
naar Texel, Spanje en Wit-Rusland. Voor nog eens 100 paarden vond men geen 
plek. Daarom zijn deze paarden naar de slacht gebracht. Een verdrietig gevolg 
van het bijvoeren. Ook al zijn wij nooit blij geweest met de grote grazers in een 
afgesloten gebied (wij zijn er in het begin ook tegen geweest!), bij de manier waarop 
Staatsbosbeheer ervoor zorgde dat verzwakte dieren na de winter niet hoefden te 
kreperen maar uit hun lijden werden verlost, konden wij ons neerleggen. Dat er 
nu zoveel (gezonde!) dieren worden afgeschoten of geslacht, vinden we zeer te 
betreuren.

ZWERFKATTEN
Nederland is één van de weinige landen ter wereld waar geen zwerfhonden zijn. 
Er loopt wel eens een hond weg door een openstaande deur of tuinhek, of een 
enkele keer tijdens het uitlaten. Er worden helaas wel eens honden gedumpt of 
vastgebonden aan een boom, maar dit zijn 
incidenten, en loslopende honden worden 
doorgaans snel gevonden en gevangen. Er 
zijn in Nederland geen roedels zwerfhonden 
die zich voortplanten. Zwerfkatten echter 
zijn er in ons land genoeg! Er niet meer voor 
willen zorgen, en dan achterlaten na een 
verhuizing, gewoon niet meer binnenlaten 
of bewust dumpen…., dat alles omdat 
men geen zin heeft tussen de 50 en 200 
euro afstandsgeld aan een asiel te betalen. 
Een kat of een nestje kittens ergens in een 
park of op een parkeerplaats achterlaten 
is goedkoper…… Als deze dieren niet zijn 
geneutraliseerd, krijgen poezen al gauw 2 à 3 x per jaar een nestje met 4 -6 kittens, 
waarvan de poesjes v.a. 5 maanden al weer drachtig kunnen worden. Kittens die 
buiten geboren worden en geen contact met mensen hebben tijdens de eerste 6 
weken na de geboorte, zijn wild en mensenschuw en laten zich niet pakken. Ze 
kunnen al goed rennen en klimmen en hebben scherpe tandjes. Als ze gevangen 
worden kunnen ze nog wel gesocialiseerd worden tot huiskat, maar dit is een 
tijdrovend proces naarmate het kitten ouder is als het wordt gevangen.
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Stichting Scheldekat in Zeeland is één van de zwerfkattenprojecten die door 
Rechten voor al wat leeft worden gesteund. Deze stichting vangt en socialiseert 
wilde kittens tot een leeftijd van 5 maanden. Nog oudere kittens worden 
geneutraliseerd en weer teruggezet in hun leefgebied. Op onderstaande foto ziet 
u een kattenfamilie die eind november door ons is gevangen. 

De moeder is een van oorsprong tamme poes, die door haar eigenaar is neergezet 
in een industriegebied en aldaar is verwilderd. Haar 5 kittens van ong. 8 weken 
zijn wild en worden in een pleeggezin gesocialiseerd. De moeder is gesteriliseerd, 
mag bij haar kittens blijven en wordt geresocialiseerd. De hele familie is nagekeken 
door de dierenarts, ontvlooid, ontwormd en gevaccineerd. Over een maand zullen 
de kittens klaar zijn voor adoptie.

Stichting Scheldekat vangt in Zeeland 400 – 500 zwerfkatten per jaar. De helft 
ervan zijn kittens. Helaas neemt het aantal zwerfkatten niet af. In België is dat wél 
het geval sinds de invoering van een verplichte castratie- en registratieplicht van 
huiskatten. Het eerste jaar was er al sprake van een afname van 30%. De Vlaamse 
minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts, heeft zich, dank zij de overtuigende 
argumenten van dierenorganisatie GAIA, hier heel sterk voor gemaakt. In 
Nederland heeft Tweede-Kamerlid William Moorlag (PvdA), na contact met Ben 
Weyts, een motie ingediend inzake een castratie- en chipplicht van katten om, 
evenals in België, ook hier het aantal zwerfkatten terug te dringen. Maar…., tegen 
de verwachting in is de Dierenbescherming wel vóór een chipplicht maar tégen 
een castratieplicht. De vereniging vindt dat de verantwoordelijkheid voor al dan 
niet castreren van huiskatten bij de eigenaar ligt en niet bij de overheid. Maar het 
aanbrengen van een identificatie-chip bij een huiskat moet weer wél verplicht zijn 
en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt dan weer níet bij de eigenaar. Snapt u het 
nog? Het gaat erom dat het aantal zwerfkatten afneemt, en alleen een chipplicht is 
een halve maatregel, aldus de Vlaamse minister Ben Weyts.

Stichting Scheldekat wil graag een pilot starten in Zeeuws Vlaanderen, om daar 
in de 3 gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis een castratieplicht in te voeren. Het 
is een afgebakend gebied tussen België en de Westerschelde. Deze 3 gemeenten 
zijn hierover met elkaar in overleg, en we hopen dat deze pilot gaat worden 
uitgevoerd. Stichting Scheldekat beschikt over cijfers van aantallen zwerfkatten 
in Zeeuws-Vlaanderen, waardoor het effect van een ingevoerde castratieplicht 
meetbaar wordt.

Laten we hopen, dat in het Nieuwe Jaar een begin kan worden gemaakt met het 
effectief verminderen van het aantal zwerfkatten in Nederland, door het probleem 
bij de bron oftewel de katteneigenaar aan te pakken.

U treft in dit januari-nummer, zoals gewoonlijk, een acceptgirokaart aan en we 
hopen dat u ook dít jaar weer een extra gift wilt overmaken voor de zwerfkatten, 
die het zeker in het koude en natte winterseizoen, niet makkelijk hebben. Helpt u 
ons om onze zwerfkattenprojecten te blijven steunen? Bij voorbaat heel veel dank! 
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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)


