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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.
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Verschijnt per kwartaal Volgnummer 2 april 2022

HOBBYJACHT
In opdracht van de Partij voor de Dieren heeft I&O Research onderzoek gedaan 
over de vraag hoe de Nederlandse bevolking denkt over de hobbyjacht. Aan dit 
onderzoek werkten 1046 Nederlanders mee van 18 jaar of ouder. Deze personen 
waren niet op de hoogte gesteld van het feit dat de Partij voor de Dieren de op-
drachtgever van het onderzoek was. 

Wat is hobbyjacht?
Hobbyjacht dient alleen tot ‘het genot van het schot’, (én voor de vrieskist natuur-
lijk!) en is dus beslist niet noodzakelijk. Jagers mogen volgens de Nederlandse wet 
tijdens het jachtseizoen vrijelijk schieten op vijf diersoorten, t.w. hazen, konijnen, 
fazanten, wilde eenden en houtduiven. De enige voorwaarde is dat de jager een 
geldige jachtakte heeft.

Geen draagvlak voor hobbyjacht
Uit het onderzoek is gebleken, dat er geen draagvlak in Nederland is voor de hob-
byjacht. Ruim zeven op de tien Nederlanders (72%) vindt de hobbyjacht niet accep-
tabel. 17% vindt van wel, 11% heeft geen mening. Enige kennis van zaken speelt 
wel een grote rol v.w.b. de antwoorden die gegeven werden. Zo werd bijv. bij de 
vraag of op een bepaald dier geschoten mocht worden (haas, konijn, fazant, eend 
of duif) aan de helft van de respondenten wél bepaalde aanvullende informatie ge-
geven, en aan de andere helft niet. Zo kreeg de ene helft als informatie:

“Het aantal broedparen van de wilde eend is sinds de jaren ‘90 afgenomen met 30%. 
Haas en konijn staan op de Rode Lijst van bedreigde/kwetsbare zoogdieren en hun 
aantal is sinds de tweede helft van de vorige eeuw met 60 à 70% afgenomen.”

Het bleek dat van de groep die deze informatie niet had gekregen, 43% antwoordde 
dat er niet meer op fazanten gejaagd zou mogen worden. 29% vond van wel, en 
28% had er geen mening over. De groep die wél de informatie had gekregen, oor-
deelde heel anders: 53-54% vond dat er niet meer op hazen, konijnen, fazanten en 
wilde eenden mocht worden gejaagd.

Alleen jagen bij bewezen noodzaak
69% vindt dat jagen alleen zou mogen worden toegestaan als het echt niet anders 
kan, bijv. bij schadebestrijding, of vanwege de volksgezondheid. 71% is van mening 
dat de jacht door niet-professionals moet worden verboden.

Jagen door de koning
54%, meer dan de helft dus van de respondenten, vindt dat de koning moet stop-
pen met jagen. Bijna de helft is van mening dat de koning Kroondomein Het Loo 
het hele jaar zou moeten openstellen voor het publiek. Ruim een kwart (27%) vindt 
dat de koning het recht heeft om het gebied te sluiten voor de jacht. 19% had geen 
mening.
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Wat vinden achterbannen van politieke partijen van de hobbyjacht?
Wel heel opmerkelijk is het dat de achterban van alle politieke partijen de hob-
byjacht, die alleen voor het plezier, en dus zónder bewezen nut of noodzaak, en 
bovendien door niet-professionals wordt bedreven, afwijst, terwijl de huidige jacht-
wetgeving dit wél toestaat.

BRANDBRIEF AAN DE VASTE COMMISSIE VOOR LNV
Op 6 december 2021 heeft de dierenrechtenorganisatie Animal Rights een brand-
brief geschreven over bovengenoemd onderwerp, de hobbyjacht. Deze brief is door 
20 dierenorganisaties w.o Rechten voor al wat leeft, en vergezeld van 9000 handte-
keningen van harte ondersteund.

De brief begint met een citaat uit de Memorie van Toelichting op de Wet Natuurbe-
scherming: “Vanwege het grote algemeen belang dat natuur vertegenwoordigt, de 
kwetsbaarheid van de natuur en de voortdurende achteruitgang van natuurwaar-
den, heeft de overheid zich de zorg voor de bescherming van de natuur aange-
trokken.”

De praktijk is echter helaas anders. De brief vervolgt: “Sinds 15 augustus mag 
er weer gejaagd worden op konijnen en wilde eenden. Sinds 15 oktober is het 
jachtseizoen voor alle vijf de dieren op de wildlijst geopend: het konijn en de haas, 
fazant, wilde eend en de houtduif. Het voortbestaan van veel wilde dieren in Ne-
derland, waaronder de vijf zogenoemde wildsoorten, staat onder druk. De natuur 
is kwetsbaar en heeft naast plezier en welvaart voor mensen een eigen, wettelijk 
erkende intrinsieke waarde, en moet daar waar nodig beschermd worden.”

Over de teruglopende aantallen van de genoemde vijf diersoorten vermeldt de 
brief: “Vorig jaar (2020 –  red.) zijn de haas en het konijn toegevoegd aan de 
geactualiseerde Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Datzelfde jaar werd door 
Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar 
van de Wilde Eend wegens teruglopende aantallen. Sinds 1990 is ongeveer 30% 
van onze broedpopulatie (van de wilde eend –  red.) verdwenen. En hoewel de 
fazant en de houtduif niet dezelfde twijfelachtige vermelding genieten, is ook daar 
en vooral bij de fazant, sprake van een zorgwekkende afname.”

Nog een citaat uit de brief: “Het ligt niet voor de hand om wilde dieren die in aan-
tallen teruglopen zonder duidelijke noodzaak neer te schieten omdat de jager be-
hoefte heeft aan actieve recreatie of een aantrekkelijke buit wenst te bemachtigen. 
En hoewel de wetgever de plicht heeft om de staat van instandhouding van de 
wildsoorten te bewaken, blijkt de praktijk helaas weerbarstiger. Elk jaar worden in 
het jachtseizoen in een periode van vijf, drie of twee maanden, afhankelijk van de 
diersoort, rond de 300.000 dieren gedood.”

De brief eindigt met het verzoek aan de Vaste Commissie om de jacht te laten slui-
ten, de wildlijsten af te schaffen en de genoemde soorten actief te gaan bescher-
men i.p.v. te bejagen.



DE WOLF
De meningen over de opmars van de wolf in ons land zijn nogal verdeeld! Jagers 
en schapenhouders zijn er niet blij mee. De wolf zou schapen doden en het dier 
mag niet bejaagd worden vanwege zijn beschermde status. Met regelmaat klinkt 
uit jagershoek dan ook de roep om de wolf z’n beschermde status af te nemen en 
het dier bejaagbaar te maken. Van tijd tot tijd wordt er een dode wolf gevonden, en 
onderzoek toont dan aan dat het dier geschoten is. De naam van de dader staat er 
dan niet bij……

Op 12 januari van dit jaar verscheen in het dagblad Tubantia een artikel van de 
hand van Niko Koffeman, voorzitter van Stichting De Faunabescherming en tevens 
Eerste-Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Dit artikel willen we in zijn geheel 
voor u overnemen:

"LOSLOPENDE HONDEN GEVAARLIJKER DAN WOLVEN
De oproep te gaan jagen op de wolf valt verkeerd bij voorzitter Niko Koffeman 
van De Faunabescherming. Hoezo is de wolf gevaarlijk voor boerderijdieren? 
Schapen moeten banger zijn voor loslopende honden dan voor wolven.

Een bijzonder pleidooi van de voorzitter van de Enschedese jagersvereniging 
Arend Spiele (Tubantia 10-01). Hij wil de wolf bejaagbaar maken. Spiele jaagt al 
55 jaar, waaruit is af te leiden dat hij zeker 73 jaar moet zijn, maar nog steeds het 
verhaal van Roodkapje gelooft en verspreidt. Toen Spiele begon met jagen had 
Nederland geen wolven, wat voor jagers reden was grote hoefdieren te bejagen 
omdat die geen natuurlijke vijanden kenden in Nederland. Spiele en zijn jachtma-
ten hadden daar niet genoeg aan, en maakten plannen om in Rusland op wolven 
te jagen. Waarschijnlijk niet om het Russische faunabeleid te helpen, maar puur om 
het genot van het schot. Korte tijd later konden ze dichter bij huis wolven jagen in 
Polen. Toen de wolf Nederland bereikte, eisten jagers een schadevergoeding om-
dat wolven ‘hun wild’ zouden opeten, waarbij ze er brutaalweg aan voorbijgingen 
dat in het wild levende dieren in de Nederlandse wet res nullius zijn, aan niemand 
toebehorend, dus ook niet aan jagers.

Nedersaksen deed onderzoek aan de hand van 9000 wolvendrollen en 134 over-
reden wolven. Daaruit bleek dat wolven helemaal geen voorkeur hebben voor 
landbouwhuisdieren. Ree was met 50,9 procent favoriet, wild zwijn 20,3 procent, 
edelhert 13,1 procent, damhert 5,9 procent, andere herten 3,5 procent, haas en 
konijn 3,2 procent. En schapen en ander vee? Slechts 1,6 procent!

Nederland registreert alleen gedode schapen. Die cijfers zijn ontnuchterend voor 
wie de wolf verdacht wil maken: wolven doden in Nederland samen 300 schapen 
per jaar, loslopende honden 4.000 tot 13.000 schapen en mensen doden jaarlijks 
600.000 schapen.

De Enschedese jagersvoorzitter kijkt wellustig naar de vier wolven die aan de an-
dere kant van de grens gesignaleerd zouden zijn. Het is strikt verboden de streng 
beschermde soort te verontrusten, laat staan te bejagen."
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VOGELGRIEP (2)
Nog steeds raast het vogelgriepvirus om zich heen. Zoals wij in ons vorig contact-
blad schreven, zijn wij het absoluut niet eens met de wijze waarop de overheid dit 
aanpakt. In nog geen vier maanden tijd zijn reeds 1.603.660 kippen vergast, en nog 
is men niet van plan om een vaccin te ontwikkelen.

Daarom hebben de gezamenlijke dierenorganisaties Comité Dierennoodhulp, Dier-
vriendelijk Nederland, Dierenrechten Alliantie, Ganzenbescherming Nederland, Ani-
mal Earth en Rechten voor al wat leeft, op 10 februari 2022 een brandbrief gestuurd 
naar de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over het gi-
gantische aantal vergaste kippen door de foute aanpak van de overheid. Ook vinden 
de organisaties het onterecht dat wilde vogels telkens de schuld krijgen van het over-
brengen van vogelgriep. Zij zijn juist de slachtoffers omdat zij het virus door mense-
lijk toedoen hebben opgelopen vanuit de intensieve dierenindustrie in Azië! Hierdoor 
zien we duidelijk hoe gemakkelijk gevaarlijke virussen zich kunnen gaan verspreiden 
door de zieke manier van het dicht op elkaar houden van duizenden dieren.

Vervolgens is een persbericht uitgestuurd, dat heel goed door de media is opgeno-
men. We citeren een gedeelte eruit:

Onder het grote aantal vergaste kippen “zaten 167.600 dieren die preventief ver-
gast zijn. In de brandbrief hekelen de dierenrechtenorganisaties de huidige aan-
pak tegen vogelgriep van de overheid.

“Het is bizar dat er zo met dieren wordt omgegaan, hun leven lijkt nog minder 
waard dan een w.c.-rol. De overheid had al deze dieren al lang kunnen bescher-
men tegen vogelgriep met een vaccin, maar economische belangen acht men be-
langrijker dan het onnodig veroorzaken van enorm veel dierenleed”, aldus Sandra 
van de Werd namens de samenwerkende dierenrechtenorganisaties.

De dierenrechtenorganisaties hebben in de brandbrief een flink aantal vragen aan 
de politici gesteld, onder andere de vraag hoeveel geld de burger voor al dit rui-
men in de vorm van belasting meebetaalt. En de vraag welk extra dierenleed er 
ontstaat vanwege de vervoersverboden die op veel plaatsen gelden.

De organisaties willen dat er gestopt wordt met preventief ‘ruimen’, en dat er ook 
niet langer ‘geruimd’ wordt bij laag-pathogene vogelgriep. Er moet op korte termijn 
worden overgegaan op vaccineren tegen de vogelgriep bij kippen, kalkoenen en 
eenden. En wil men een grotere en gevaarlijkere pandemie dan corona voorkomen, 
dan is een snelle afbouw van deze dierenindustrie noodzakelijk. Deze is immers 
schadelijk voor de gezondheid van de mens, maar ook bijzonder dieronvriendelijk.”

Wilt u de hele brandbrief zelf lezen? Dat kan via onderstaande link:
https://afbeeldingen.animalstoday.nl/2022/02/Brandbrief-Vaste-commissie-LNV-
over-huidige-aanpak-vogelgriep-PDF-Download.pdf
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Protestactie
Op 24 februari j.l. heeft een afvaardiging 
van b.g. organisaties in Den Haag bij de 
ingang van de Tweede Kamer middels 
een ludieke protestactie de tot dan toe 
1.603.660 vogelgriepslachtoffers herdacht, 
die in de afgelopen vier maanden door ver-
gassing op pijnlijke wijze gestikt en vernie-
tigd zijn door fout overheidsbeleid.

Leden van de Vaste commissie Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit waren uitgeno-
digd om de herdenking bij te wonen en het 
gesprek aan te gaan. Ter plekke werd hen 
een cadeau aangeboden waarin vegan 
kipstukjes, een plantaardige eivervanger 
en een vaccin verpakt zaten voor een ef-
fectievere en diervriendelijke aanpak van 
de vogelgriep.

De actie vond plaats in het kader van de 
brandbrief die de organisaties op 10 febru-
ari j.l. hierover stuurden, en van het debat 
dat op 24 februari j.l. in de Tweede Kamer 
bij de Vaste Commissie LNV inmiddels 
heeft plaatsgevonden.

Hoorzitting Tweede Kamer
Op initiatief van de Partij voor de Dieren heeft inmiddels een hoorzitting in de 
Tweede Kamer plaatsgevonden over de vogelgriep. Voor deze zitting werden ook 
virologen en andere deskundigen uitgenodigd. De huidige vogelgriepuitbraak is 
de ernstigste ooit. Virologen maken zich grote zorgen: “Het vogelgriepvirus is een 
zoönose, en het virus heeft nog maar enkele mutaties nodig voor het van mens op 
mens overdraagbaar wordt!”  Esther Ouwehand: “De coronacrisis is nog niet eens 
ten einde en we worden helaas alweer bedreigd door een nieuwe pandemie. We 
zitten in Nederland, het meest veedichte land ter wereld, op een tikkende tijdbom. 
We zijn het aan onszelf en de rest van de wereld verplicht om dat risico echt fors 
te verkleinen.”

LEVEND KOKEN VAN VARKENS
Ja, het klinkt afschuwelijk en barbaars, en dat is het ook, maar het gebeurt echt. 
In Nederland. Nog steeds, in de 21e eeuw, waar praktisch alle pijn voor mensen 
zoveel mogelijk vermeden, verzacht of verdoofd wordt, en waar (gelukkig!) onze 
gezelschapsdieren tijdens pijnlijke behandelingen door de dierenarts een narcose 
krijgen. Maar in de slachthuizen………
Het is weliswaar niet de bedoeling, dat slachtvarkens nog leven als ze, om de ha-
ren makkelijker van het lichaam af te krijgen, na het steken in de broeibak terecht 
komen die gevuld is met heet water van 60 graden. Maar toch gebeurt het re-
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gelmatig. De varkens worden heel vaak eerst 
met CO2 ‘bedwelmd’ (een gruwelijke methode 
zoals u misschien nog weet, waarbij de dieren 
ademnood en pijn aan de luchtwegen krijgen, 
in paniek raken en uiteindelijk vaak stikken). Het 
komt dikwijls voor dat de varkens nog bij vol be-
wustzijn bij de steker belanden. De CO2 heeft 
dan niet voldoende gewerkt. Ze worden dan bij 
vol bewustzijn gestoken waardoor ze moeten 
doodbloeden. Direct na het steken, (als ze dus 
bewusteloos hadden moeten zijn!) komen ze in 

de broeibak. Daar verbranden ze levend in het hete water en verdrinken. Het is niet 
de bedoeling, maar doordat de CO2 niet altijd goed werkt en de steker niet altijd 
op de juiste plek steekt, en omdat het allemaal snel-snel-snel moet – tijd is immers 
geld – gaat er vaak heel wat mis.

Al vele jaren gaat het mis
Op de site van RTLNieuws, waar wij het bovenstaande lazen, staat o.a. dat het in 
2017 voor het eerst naar buiten kwam, dat varkens levend in het hete broeiwater 
belandden in een Belgische slachterij. We lazen dat Nederlandse politici hierop 
“geschokt reageerden”. De staatssecretaris wist het zeker: “Dat komt in Neder-
land niet voor!” Echter, in 2018 werd hetzelfde geconstateerd in een Nederlandse 
slachterij. Maar dat was niet de eerste keer! Al in 1974 ! heeft toenmalig voorzitter 
Mies van Oosten van Rechten voor al wat leeft (toen heetten wij nog Werkgroep 
Dier in Nood), met eigen ogen deze gruwelijkheden gezien, en heeft e.e.a. in bijzijn 
van een journalist van Dagblad TROUW, door een keurmeester laten bevestigen.  
Wij hebben daarop direct de ministers van LNV én van Volksgezondheid hierover 
ingelicht! Op 23-12-1974 heeft TROUW er een groot en uitgebreid artikel aan ge-
wijd. Toenmalig staatssecretaris Hendriks van Volksgezondheid heeft daarop ge-
antwoord op 5 maart 1975 met onderstaand persbericht:

“Verscherpt toezicht in de slachthuizen
Den Haag/Apeldoorn – Staatssecretaris Hendriks heeft besloten tot de instelling 
van een studiecommissie die zich gaat bezighouden met bedwelming van slacht-
dieren. De commissie krijgt o.m. tot taak te onderzoeken of wijziging noodzakelijk 
is in de voorgeschreven methoden van bedwelming, gezien de nieuwe inzichten 
op dit terrein.”

Aan de Tweede Kamer liet de staatssecretaris weten: “Verscherpt toezicht op het 
slachten van varkens en runderen zal laakbare handelingen moeten tegengaan. 
Waar nodig zal tegen overtreding van de wettelijke bepalingen worden opgetreden.”

Dat deze barbaarse misstanden nu nog steeds voorkomen is ronduit schandalig. 
En dat politici in 2018 zeiden “geschokt te zijn”, is pure huichelarij. De NVWA en 
daarvoor de vleeskeuringsdienst hebben bijna 50 jaar zitten slapen. En áls de in-
specteurs aanmerkingen maken naar de slachthuismedewerkers, wordt er nauwe-
lijks naar hen geluisterd, zo blijkt uit genoemd bericht van RTLNieuws. Ook nu 
nog blijkt dat de NVWA-inspecteurs heel lang overtredingen door de vingers zien 
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en dat er soms na zeer lange tijd over gerapporteerd wordt.  Hoe lang gaat dit 
nog door…..? Zijn de NVWA-inspecteurs bang voor de slachters? Het lijkt erop.  
Dan doen ze niet onder voor de inspecteurs van de vroegere Vleeskeuringsdienst. 
Daarvan is bekend dat ze bij overtredingen dikwijls een oogje toeknepen, uit angst 
om door een slachter aangevallen te worden……….

VLEES EN LEER VAN KANGOEROES
De Partij voor de Dieren heeft in de Tweede 
Kamer voorgesteld dat Nederland de import 
van kangoeroevlees en -leer ter discussie 
gaat stellen in de Europese Unie. Het voor-
stel is aangenomen. Aan kangoeroe-pro-
ducten ligt gruwelijk dierenleed ten grond-
slag. En dat niet alleen: door de slechte  
hygiënische omstandigheden in deze in-
dustrie lopen consumenten ook risico’s voor 
hun gezondheid. Kangoeroevlees is ook in 
Nederland nog steeds te koop.

Kangoeroes worden gedood d.m.v. jacht, en dat gaat er niet zachtzinnig aan toe. 
Frank Wassenberg  (Partij voor de Dieren): “De jacht op kangoeroes is een zeer 
barbaarse en wrede slachtpartij. Elke nacht worden duizenden kangoeroes opge-
jaagd en beschoten. Pasgeboren kangoeroes worden doodgeslagen of onthoofd. 
Anderen worden aan hun lot overgelaten nadat hun moeder is doodgeschoten.”

Een Europees importverbod op deze producten zou heel logisch zijn. Immers, al-
dus Wassenberg: “In de EU geldt al een verbod op het importeren van onder 
andere honden-, katten- en zeehondenbont vanwege de dierenmishandeling van 
deze dieren. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, komt daar zo snel mogelijk 
een importverbod op kangoeroeproducten bij.”

Op het moment dat wij dit schrijven is de oorlog in Oekraïne in volle gang. Wij hopen 
vurig dat, bij de wereldwijde aandacht die er nu (terecht!) bij deze oorlog ligt, ook 
nog aandacht zal zijn voor dit aangenomen voorstel en op alle andere zaken die 
met dierenleed te maken hebben…….

Vikingschaatsen
Tijdens de Olympische Spelen hebben we kunnen genieten van o.a. het schaat-
sen. Maar wist u dat achter deze sport ook heel veel kangoeroeleed schuil gaat? 
De schaatsfabrikant Viking, die ook voor de Olympische sporters schaatsen levert, 
produceert niet alleen de onderstellen van de schaatsen, maar ook de schaats-
schoenen, en gebruikt daarvoor meestal kangoeroeleer. Dit maakte dierenrechten-
organisatie World Animal Protection bekend. Viking houdt hiermee ook mede de 
gruwelijke jacht op kangoeroes in stand. De organisatie heeft Viking opgeroepen 
zijn artikelen van kangoeroeleer uit de verkoop te halen.

Dezelfde oproep deed World Animal Protection onlangs aan Bol.com, die ook pro-
ducten van kangoeroeleer verkocht. Bol.com heeft deze producten inmiddels uit het 
assortiment gehaald en het dierenwelzijnsbeleid aangescherpt.
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DIERPROEVEN
Op 24 april is het Wereldproefdierendag. Wat zegt dat eigenlijk? Verandert er dan 
iets ten gunste van de proefdieren? Dat zou geweldig zijn! Er worden wel protestac-
ties en -marsen georganiseerd. Ook dit jaar weer. We hopen vurig dat het allemaal 
iets helpt.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft onderzoek gedaan naar hetgeen er 
zo allemaal gebeurt op het gebied van dierproeven in het Nederlands Herseninsti-
tuut, dat verbonden is aan de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van de 
Wetenschap) in Amsterdam.

Afschuwelijke experimenten op rhesusapen
Van 2015 tot nu zijn er vier experimenten op tientallen rhesusapen gedaan, waar-
bij ze diverse instrumenten in het hoofd geïmplanteerd kregen. We citeren Animal 
Rights:

“De apen moeten voor elke proef bepaalde gedragstaken uitvoeren, zoals kijken 
naar een patroon van stippen. Daarvoor moeten ze muisstil in een stoel zitten. Dat 
doen de apen natuurlijk allemaal niet vanzelf. Daarom krijgen ze in hun schedel 
een ‘hoedje’ ingeplant en wordt er met cement een fixatiestaafje vastgemaakt aan 
hun schedel. Daarmee kunnen de aapjes aan de stoel worden gefixeerd, en dat 
urenlang. Om de aapjes te “motiveren” hun taken uit te voeren worden ze dorstig 
gemaakt. Buiten het experiment krijgen ze geen water, behalve wanneer ze hun 
taak goed uitvoeren. Zo kunnen ze maximaal 100 milliliter water per dag verdienen.”

Een dierexperimentencommissie beoordeelt vooraf of een dierproef door mag gaan 
of niet. Animal Rights: “De DEC (dierexperimentencommissie) geeft toe dat de 
dieren lange tijd worden ingezet in de experimenten, dat zij met hun hoofd worden 
vastgezet en dat zij dorstgevoelens ervaren, maar is van mening dat de dieren hier 
wellicht aan wennen.”

De KU (Katholieke Universiteit) in Leuven voert ook dit soort experimenten uit.

Wij vinden het urenlang vastklinken aan een stoel, en door de dorstige dieren water 
te ontzeggen hen te laten doen wat de mens wil, pure dierenmishandeling, Hoe kan 
een dier hieraan wennen?

DONATIES
Allen die weer zo royaal hebben gereageerd met een extra donatie voor de zwerf-
katten: Hartelijk dank! Wij zijn heel blij met deze extra steun, waarmee wij de vele 
zwerfkatten kunnen helpen!

Zoals gebruikelijk vindt u in dit aprilnummer weer een acceptgirokaart voor de jaar-
lijkse donatie, tenminste, als u zelf al niet hebt gedoneerd. We hopen dat u ons werk 
wilt blijven steunen, zodat wij de dieren in nood kunnen blijven helpen! Bij voorbaat, 
namens de dieren, heel veel dank!
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IX

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)


