
JAARVERSLAG VAN ACTIVITEITEN IN 2020 

 

 

Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden (samenwerkingsverband van St. Comité 

Dierennoodhulp en St. Rechten voor al wat leeft) gaf ook in 2020 informatieverstrekking over 

inbeslaggenomen honden 

In 2020 is er weer regelmatig gebeld/gemaild door hondeneigenaren wiens hond in beslag genomen 

was. Zowel telefonisch als schriftelijk is er advies aan hen gegeven. In de meeste gevallen was dat 

echter niet nodig omdat deze mensen zelf voldoende informatie konden vinden in het menu In 

beslag genomen, en dan? Over welke stappen zij moesten zetten om hun hond te helpen. 

 

Klacht over minister Grapperhaus 

Op 6 januari 2020 kwam de reactie op de aangifte die Comité Dierennoodhulp samen met Stichting 

Rechten voor al wat leeft en andere dierenrechtenorganisaties en burgers gedaan had tegen minister 

Grapperhaus in verband met het oproepen tot het plegen van diefstal en mishandeling en het 

aanzetten tot haat tegen, discriminatie van of gewelddadig optreden tegen dierenactivisten. Het 

blijkt dat de minister onschendbaar is en men geen aangifte tegen hem kan doen. De aangifte is 

daarom omgezet in een klacht. 

 

Brandbrief  naar premier Rutte en Vaste Commissie LNV 

Op 31 januari 2020 is door Comité Dierennoodhulp, Animal Rights, Een DIER Een VRIEND en 

Rechten voor al wat leeft gezamenlijk een brandbrief gestuurd naar premier Rutte en de Vaste 

Commissie voor LNV. In de brandbrief verzochten de dierenorganisaties dringend er zorg voor te 

dragen dat in 2021, in navolging van Frankrijk en Zwitserland, een verbod komt op het vergassen 

van hanenkuikens op de Nederlandse broederijen. In ons land worden jaarlijks ruim 40 miljoen 

kuikens, binnen 24 uur nadat ze met veel moeite uit het ei zijn gekropen, vergast omdat het haantjes 

zijn en daardoor niet nuttig voor de eierindustrie. Mogelijk ligt dat aantal veel hoger vanwege de 

leghennenkuikens die geëxporteerd worden. Deze miljoenen haantjes laat men geboren worden 

enkel om ze te vergassen, terwijl er nu de techniek bestaat om al in een vroeg stadium in het ei te 

kunnen zien of het embryo een hen of een haantje gaat worden. 

 

Ganzen in gemeente Voerendaal niet gedood 

Op 20 juli 2020 stuurden de gezamenlijke dierenorganisaties Comité Dierennoodhulp, 

Ganzenbescherming, Een DIER Een VRIEND en Rechten voor al wat leeft een brandbrief naar de 

gemeente Voerendaal omdat de gemeente besloten had om een groep van 50 à 60 ganzen te laten 

doden i.v.m. overlast en omdat er geen andere oplossing zou zijn. In de brandbrief werden 

diervriendelijke alternatieven aangeboden. Ook de Caring Vets stuurde hierover een brief naar de 

gemeente Voerendaal. Dit resulteerde in het positieve resultaat dat de ganzen niet werden gedood en 

de gemeente het gesprek aanging met Trizin Hof van Ganzenbescherming Nederland en van het 

diervriendelijk vangbedrijf Hofganzen. Op 27 augustus vond dit gesprek plaats en het resultaat was 

zeer positief. De gemeente heeft besloten aan nestbeheer te gaan doen, de buurt hierin te betrekken 

en de plekken waar de ganzen overlast veroorzaken onaantrekkelijk voor de ganzen te gaan maken.. 

Wij zijn erg blij met dit resultaat, en met het feit dat de gemeente Voerendaal heeft gekozen voor de 

diervriendelijke alternatieven i.p.v. voor doden. 



Offerfeest 

Oproep aan moslimorganisaties om geen dieren te offeren 

Evenals voorgaande jaren is een link van het filmpje met de oproep van Hans Bouma, samen met 

een brief mede namens Rechten voor al wat leeft naar de Moslimorganisaties gestuurd, met het 

verzoek om geen dieren te offeren, maar mensen en andere dieren in nood te helpen met plantaardig 

voedsel en hulpmiddelen. 

 

Diervriendelijke kinderboerderijen: 12 september Oudere-dierendag 

Ook dieren hebben recht op een mooie oude dag, en om die reden hebben we voor de derde keer op 

initiatief van Comité Dierennoodhulp op zaterdag 12 september Oudere-dierendag gevierd. Op veel 

kinderboerderijen en bij fokkers krijgt een groot deel van de dieren niet de kans om oud te worden. 

In het voorjaar worden ze geboren en met blijdschap ontvangen, maar in het najaar verdwijnen 

velen van hen stilzwijgend via de achterdeur als overtollige dieren naar handelaar en slacht. 

Gelukkig zijn er ook enkele kinderboerderijen die om die reden niet fokken en hun dieren oud laten 

worden. Vanwege het goede voorbeeld dat deze kinderboerderijen geven werden twee van hen op 

Oudere-dierendag in het zonnetje gezet. Kinderboerderij De Olievaar in Uithoorn ontving in de 

ochtend van 12 september het eervolle keurmerk ‘Diervriendelijke Kinderboerderijen’ dat bevestigd 

werd aan de kinderboerderij. Ook werden alle dieren getrakteerd op lekkers als maïs, wortels, 

appels, andijvie en pompoen. In de middag was Kinderboerderij Dier en Wij in Odijk aan de beurt. 

Deze kinderboerderij ontving op Oudere-dierendag ook twee nieuwe bewoners: van de slacht 

geredde legkippen afkomstig uit de industrie die zij via stichting Red een Legkip heeft geadopteerd. 

In tegenwoordigheid van de vrijwlligers werd het keurmerk ‘Diervriendelijke Kinderboerderijen’ 

bevestigd aan de kinderboerderij. Vervolgens werden ook hier de aanwezige dieren feestelijk 

getrakteerd op lekkers. Het Jeugdjournaal was hierbij aanwezig en maakte er een mooi item over. 

 

INFORMATIEVERSTREKKING VIA WEBSITE (www.rechtenvooralwatleeft.nl) EN HET 

CONTACTBLAD ‘RELATIE MENS EN DIER’ 

Ook in 2020 hebben wij weer 4 keer het contactblad uitgebracht, waarin we weer hebben gewezen 

op de misstanden in de omgang met dieren. Aandacht hebben we besteed aan o.a. de volgende 

onderwerpen: de ónnodige jacht op damherten in de Noordhollandse duingebieden, op de 

edelherten in de Oostvaardersplassen en op de knobbelzwanen in Zuid-Holland. We wezen ook op 

de consumptie van kroketten en bitterballen, waarin dikwijls vlees verwerkt is van paarden uit Zuid-

Amerika die daar schandalig worden behandeld, over de grove misstanden bij de import van nuka’s 

(nuchtere kalfjes, over eendenkooien, over CO2-bedwelming van varkens, ernstige misstanden in 

slachterijen, het vergassen van kuikens, afschot van 67 diersoorten rond Airport Eelde, verkoop in 

Nederland van kangoeroevlees en -leer en dierenleed in de paardensport. Voorts schreven wij over 

de uitbreiding van de geitenhouderij, ondanks het gevaar van Q-koorts, gevolgen van het Covid-19 

virus voor de dieren, besluit van de regering om nertsfokkerijen vroegtijdig te verbieden en over de 

idioot hoge vergoedingen die aan nertsenfokkers worden uitgekeerd, de eendenjacht, 

knuffelkuikentjes (een nieuwe hobby in corona-tijd), koninklijke constructies (over het  onterecht 

voor publiek gesloten houden van de koninklijke domeinen gedurende de 3 maanden van het 

jachtseizoen), over eikenprocessierups, grove misstanden in eendenslachterij, het hitteplan voor 

dieren, het vaak vergeten lijden van vissen, risico’s op zoönosen en pandemieën, en de 

achteruitgang van weidevogelstand, 

http://www.rechtenvooralwatleeft.nl/


 

DEELNAME AAN DIERENCOALITIE 

Rechten voor al wat leeft is ook in 2020 actief vertegenwoordigd geweest in de Dierencoalitie, 

Samenwerkende Dierenwelzijnsorganisaties Nederland). Dit is een samenwerkingsverband van  

dierenbeschermingsorganisaties, met een gezamenlijke achterban van rond een half miljoen 

leden/donateurs. De Dierencoalitie vertegenwoordigt deze organisaties met het doel om in 

belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties effectief voor de belangen van dieren op te 

komen. 

 

STEUN AAN ANDERE ORGANISATIES 

Uit de gelden die wij binnenkrijgen via onze donateurs steunden wij ook in 2020 weer een aantal 

organisaties met opvang van, of andere hulp aan noodlijdende dieren, zoals: Stichting 

‘Duif’,Stichting De Leemweg, Stichting Dierenhulp, Vogelopvang Fûgelpits, Stichting Zwerfdier, 

Stichting Kattendorp, Stichting Vogelrampenfonds, Stichting Schildpaddencentrum Nederland, 

Stichting Dier en Daad, Stichting L.O.U.D. De Apenhof, Stichting Brooke Hospital for Animals 

Nederland, Asiel in Puerto Rico (Gran Canaria), Kattenopvang in St. Niklaas (België) en tenslotte 

mevr. Van Ravenswaay te Amsterdam, die voor een groep zwerfkatten zorgt. 

  

 

 

 

 

 



                                       FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 

 

 

Vermogen per 1 januari 2020                                                   35.003  euro 

 

INKOMSTEN 

Donaties                                         7.102 euro 

Rente banksaldi                                 13  euro    

                                                        ---------------- 

 

Inkomsten totaal                                                                           7.115  euro   

 

                                                                                                       ----------------- 

                                                                                                      42.118  euro 

 

UITGAVEN 

Donaties aan derden                        12.677  euro 

Drukwerk en reclame                         1.561  euro 

Kantoor- en portokosten                       592 euro   

Accountantskosten                                877 euro 

Contributies                                            200 euro 

Servicekosten en bijdragen bank         476 euro 

                                                              --------------- 

 

Uitgaven totaal                                                                            16.383  euro 

 

                                                                                                      ----------------- 

 

VERMOGEN PER 31 DECEMBER 2020                                     25.735  euro 

                                                                                                      ==========            
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