
L. Bramerstraat 18
1816 TR Alkmaar



Verschijnt per kwartaal Volgnummer 1 januari 2022

NIEUWJAAR
We willen langs deze weg al onze donateurs een goed, gezond en diervriendelijk 
Nieuwjaar toewensen! We hopen dat 2022 verbeteringen zal brengen in het lot van 
de dieren! Als we de feiten van het afgelopen jaar bekijken zijn er toch zeker posi-
tieve ontwikkelingen geweest! De amendementen van de Partij voor de Dieren (zie 
het julinummer ‘21 van ons contactblad) die, op korte termijn, grote verbeteringen 
voor de landbouwhuisdieren inhouden, en die aangenomen zijn door de Tweede 
Kamer, zullen na nadere uitwerking in 2023 hoogstwaarschijnlijk in een gewijzigde 
Wet Dieren worden opgenomen. Ook de toezegging van de EU om op termijn de 
kooien te verbieden, stemt hoopvol. (Al moet het eerst nog allemaal waargemaakt 
worden natuurlijk!)  De klimaat- en stikstofeisen, waarvoor de intensieve veehou-
derij toch zal moeten inkrimpen, het verdwijnen van de bontindustrie uit ons land, 
de komst van de wolf als natuurlijke vijand van herten en zwijnen, waardoor de z.g. 
‘noodzaak’ van jacht komt te vervallen (ook zonder de wolf is de jacht zinloos omdat 
het een populatie eerder vergroot dan verkleint!), het zijn allemaal punten die lijken 
op een doorbraak te wijzen!

Maar we zijn er nog lang niet! Daarom wensen we niet alleen elkaar, maar ook de 
dieren een succesvol Nieuwjaar!

VOGELGRIEP
Het wordt een vast terugkerende ellende: de vogelgriep. Een zoönose, een virus 
dat ook op de mens kan overgaan. Ongelooflijk zoveel kippen, ziek of niet ziek, 
“geruimd” zijn, ook in 2021 weer. In oktober brak de ziekte op een aantal bedrijven 
uit. De kippen zijn nog nooit gevaccineerd tegen de vogelgriep. Wij pleiten ervoor 
dat ook de kippen worden gevaccineerd tegen dit virus. 

Namens een vijftal dierenorganisaties, t.w. Comité Dierennoodhulp, Dierenrechten 
Alliantie,  Diervriendelijk Nederland, Animal Earth en Rechten voor al wat leeft is op 
31 oktober 2021 een brandbrief gestuurd aan de Vaste Commissie voor Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, met een dringende oproep tot snelle ontwikkeling van 
een vaccin tegen vogelgriep en verplichte vaccinatie, om de onnodig wrede om-
gang met kippen te doen stoppen. De belangrijkste gedeeltes uit de brief laten we 
hier volgen:

“De vogelgriep is helaas een terugkerend fenomeen. Binnen een week zijn  
er 152.500 dieren vergast, waarvan een deel preventief. Waar de overheid grote 
druk uitoefent op mensen om zich tegen corona te laten vaccineren, moeten vele 
miljoenen kippen een vaccin tegen vogelgriep ontberen, alleen vanwege econo-
mische belangen, en zitten de biologische en vrije-uitloopkippen, die een zekere 
vrijheid gewend zijn, opeens maandenlang met duizenden dicht op elkaar gepakt 
opgesloten in stallen, met alle extra dierenleed van dien.

Wij vinden dit onacceptabel, en in strijd met de intrinsieke waarde die dieren 
toegekend wordt in de Wet Dieren, en waar door de overheid rekening mee ge-
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dezelfde dag, zonder preventieve maatregelen te nemen, zoals andere kleding en 
schoeisel, een ander bedrijf bezocht, waardoor grote kans bestond op overbrenging 
van het virus van de ene naar de andere stal!

Onnodig preventief doden van dieren
Ook het preventief ruimen stelden we aan de orde. De motivatie om alle dieren op 
een bepaald bedrijf te doden zónder ze eerst te testen is volgens NVWA vooral 
gedaan omdat in Barneveld binnen een straal van 10 km nog 277 andere pluim-
veebedrijven staan, en het bedrijf al een eventuele besmetting kan hebben door-
gegeven aan andere bedrijven voordat de test aangeeft of ze werkelijk ziek zijn. 
Wij schreven: “Wij vinden deze motivatie onacceptabel. De NVWA had makkelijk 
dit bewuste bedrijf een aantal dagen op slot kunnen doen en de kippen kunnen 
testen. Achteraf bleek dan ook voor de zoveelste keer dat de preventief vergaste 
kippen niets mankeerden.”

Ook pluimveehouders willen vaccinatie
Niet alleen dierenbelangenorganisaties willen een vaccin tegen vogelgriep, ook bij 
pluimveehouders wordt de roep om een vaccin steeds groter. Het lijkt inderdaad die 
kant op te gaan. Veel hangt af van de consument, of die bereid is om eieren (en 
kippenvlees) te eten van gevaccineerde kippen!

VEETRANSPORTEN
Het is nog altijd zeer droevig gesteld met de transporten van levend vee, en hele-
maal als ze naar landen buiten Europa gaan. Eenmaal buiten de Europese gren-
zen aangekomen kunnen de EU-regels, bedoeld om het welzijn van dieren tijdens 
transporten te garanderen, ongestraft en ongezien met voeten worden getreden. 
Het reizen binnen Europa is voor de dieren al erg belastend, maar als de reis nog 
verder gaat naar landen buiten Europa, ook al zouden de EU-richtlijnen netjes 
worden opgevolgd, dan nóg is het voor de dieren zeer zwaar. Men kan zich 
eigenlijk niet voorstellen, hoe ernstig de dieren dan lijden als men zich niet aan de 
EU-regels houdt….. Ondanks het oordeel van het Europees Gerechtshof in 2015, 
dat de EU-regels ook buiten de grenzen van de Europese Unie dienen te worden 
nageleefd, is er geen enkele garantie dat dit ook werkelijk gebeurt. 

Hoe luiden de EU-regels?
De EU-regels houden in dat koeien na 29 uur reizen verplicht moeten worden uit-
geladen om vervolgens 24 uur te mogen rusten, eten en drinken. Daarna mogen 
ze weer worden ingeladen en na weer 29 uur hetzelfde programma. Volgens de 
regels zullen de dieren op deze wijze de vaak duizenden-kilometers-lange reizen, 
in overvolle, tochtige veewagens moeten doorstaan. Het nare is, dat buiten Europa 
geen enkele controle is op de naleving van deze regels. Tijdens de meeste van 
deze verre transporten zullen de dieren dus niet na 29 uur worden uitgeladen, ge-
voederd en gedrenkt, maar zal er achter elkaar doorgereden worden. Hoe de dieren 
dan uiteindelijk op hun bestemming komen, dood of nog levend, maakt niet uit. Het 
geld is vóór het vertrek al geïncasseerd....

Doet onze regering daar dan niets aan?
Ja en nee. Eerst ja en toen nee. In begin 2020 nam onze dem. minister Carola 
Schouten van LNV een kloek besluit. Zij zei, als eerste Europese landbouwminis-
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houden dient te worden bij het nemen 
van besluiten. Het langdurig ophokken, 
het (preventief) vergassen (met CO2, ver-
schrikkelijk!) van al die dieren heeft geheel 
onnodig enorm veel dierenleed tot gevolg, 
en dit alleen maar omdat de overheid zich 
tot nu toe niet wil inzetten op de snelle ont-
wikkeling van een vaccin tegen vogelgriep 
en verplichte vaccinatie op pluimveebe-
drijven. Wij verzoeken u daarom dringend 
om zich er hard voor te maken dat er zo 
spoedig mogelijk een deugdelijk vaccin 
tegen vogelgriep ontwikkeld wordt, en dat 

alle kippen en andere gehouden vogels in de industrie daar zo snel mogelijk mee 
gevaccineerd gaan worden.”

Ook verzochten wij om een stop op het preventief vergassen en om een afbouw 
van de intensieve veehouderij. “277 pluimveebedrijven met miljoenen kippen 
binnen een straal van 10 km in Barneveld……. Dat is niet normaal en bovendien 
een tikkende tijdbom voor een nieuwe pandemie die ook op mensen kan overslaan!”

Steun vanuit de wetenschap
“Wij dierenbelangenorganisaties staan hier niet alleen in. Ook Arjan Stegeman, 
hoogleraar Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren aan de Universiteit Utrecht, ziet 
vaccineren als de enige oplossing tegen hoogpathogene vogelgriep. In een arti-
kel in “Nieuwe Oogst” pleit hij ervoor om volop in te zetten op vaccinatie tegen vo-
gelgriep. “Er is ook een verplichte vaccinatie tegen Newcastle Disease (NCD), dus 
waarom zou dat tegen vogelgriep niet kunnen? Een vogelgriepvaccin maken hoeft 
niet moeilijk te zijn. Het verschilt niet veel van het maken van het griepvaccin voor 
de mens, waarvan er jaarlijks honderden miljoenen worden gemaakt”, aldus Stege-
man. Volgens hem kun je het vogelgriepvaccin aanpassen wanneer dat nodig is. 
Maar er worden nauwelijks vaccins ontwikkeld, omdat er geen vraag is vanwege 
de regelgeving. En omdat er geen geschikt vaccin is, wordt de regelgeving niet 
aangepast.” (Wilt u het artikel van Stegeman lezen: https://www.nieuweoogst.nl/
nieuws/2021/01/29/vaccineren-enige-oplossing-tegen-hoogpathogene-vogelgriep ).

Wij wezen in de brief ook op de meedogenloze behandeling van de dieren. Ze zijn 
op wrede wijze vergast met CO2, die een afschuwelijke verstikkingsdood veroor-
zaakt, een methode die ook nog steeds in veel varkensslachterijen wordt toegepast. 
Ook noemden we het langdurig ophokken van biologische en vrije-uitloopkippen, 
en het extra dierenleed wat dit veroorzaakt: “Kippen zijn gewoontedieren, en omdat 
ze niet begrijpen waarom de stalopeningen niet opengaan vindt er verdrukking 
plaats voor de gesloten openingen, en verstikken sommige kippen. Ook pikken ze 
elkaar uit frustratie veel vaker omdat ze buiten niet kunnen scharrelen, en raken er 
hierdoor veel meer dieren gewond.”

Ook vroegen wij ons in ons schrijven af of er geen regelgeving bestaat voor die-
renartsen m.b.t. het bezoeken van meer dan één pluimveebedrijf op één dag. Het 
bleek dat in dit geval een dierenarts na zijn bezoek aan een besmet bedrijf op 
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ter!, dat veetransporten niet langer mochten duren dan 24 uur. Dan zou er niet uit-
geladen hoeven te worden, en zouden controles hierop niet nodig zijn. Maar helaas: 
de minister heeft haar besluit weer ingetrokken. Waarom? Wel, zij heeft zich laten 
ompraten door Vee & Logistiek Nederland. Deze organisatie heeft, in overleg met 
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een plan opgesteld, waardoor 
gegarandeerd zou kunnen worden dat tijdens de verre, duizenden-kilometers-lange 
veetransporten tot ver buiten Europa, naar landen als Oezbekistan en Kazachstan, 
de EU-regels tóch in acht zouden kunnen worden genomen. Gelooft u het? Wij 
niet. Maar de minister, die vooral aan de economie dacht, heeft besloten het wél 
te geloven. Wel héél merkwaardig is het, dat in de brief die zij over dit besluit naar 
de Tweede Kamer stuurde, toegaf dat de Europese overheden niet in staat zijn om 
“zelf op een objectieve manier vast te stellen dat de rustplaatsen in landen buiten 
de EU voldoen en volgens de regels worden gebruikt.”  Des te meer is haar besluit 
vreemd omdat de Europese Commissie inmiddels een fundamentele verandering 
heeft aangekondigd van het dierenwelzijnsbeleid, en daarin staan de achterhaalde 
regels m.b.t. de veetransporten hoog bovenaan het lijstje! Hoe kan de minister zó 
tegen haar eigen argumenten en die van de Europese Commissie ingaan!?

Het is te hopen dat de Tweede Kamer de eventueel nieuwe landbouwminister zal te-
genhouden om dit schandalige besluit van zijn/haar voorgangster te gaan uitvoeren!

ADVIES VAN RAAD VOOR DIERENAANGELEGENHEDEN AAN 
KABINET
“Stop met kleine aanpassingen van het huidige systeem en stel het perspectief 
van het dier centraal. Stop met het wachten tot de sector met verbeteringen komt 
en neem zelf de regie om versneld de transitie in te zetten naar een dierwaardige 
veehouderij.” Dit is het advies dat de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) op 
18 november 2021 aan het kabinet gaf. Hiermee beantwoordde de RDA de vraag 
van dem. Minister van de Landbouw Carola Schouten wat volgens de Raad “de 
randvoorwaarden zijn voor de veehouderij van de toekomst, waarin het dier een 
positieve staat van welzijn ervaart.” De RDA stelt dat de veehouderij “alleen toe-
komstbestendig is als deze ook dierwaardig is.”

Wat is volgens de RDA dierwaardig?
Het volgende is overgenomen van de RDA-website:

“De RDA geeft invulling aan ‘positief welzijn’ met de zes leidende principes. Daar-
bij is het vertrekpunt principe 1.
Principe 1: de erkenning van de intrinsieke waarde en de integriteit van het dier. 
Dat betekent: respect voor de eigen waarde van het dier als wezen met gevoel, dat 
pijn en plezier kan ervaren. Dat houdt onder meer in dat veehouders geen fysieke 
ingrepen meer uitvoeren, zoals staarten couperen of snavels behandelen, behalve 
als ermee stoppen nadelig is voor het dier.

Daarnaast dient een dierwaardige veehouderij in drie basisbehoeften te voorzien:
Principe 2, 3 en 4: goede voeding, goede omgeving, goede gezondheid.

Principe 5: Een dier dient voldoende mogelijkheden te hebben om essentiële 
natuurlijke gedragingen te vertonen en zijn behoeften te vervullen.

Principe 6: Het dier moet een emotionele toestand kunnen bereiken die het als 
overwegend positief ervaart. Hiervoor moet het dier kunnen reageren op omstan-
digheden in zijn omgeving.”

Toekomstbeeld??
Wat zou het mooi zijn als de landbouwminister (Schouten of haar opvolg(st)er) zich 
eens hierin gaat verdiepen! Dat dem. Minister Schouten advies heeft gevraagd aan de 
RDA is al positief te noemen! Het is van harte te hopen dat de landbouwminister zich 
hard zal gaan maken om het beeld dat geschetst wordt met de RDA-principes, zo snel 
als mogelijk is te realiseren, en zich niet tevreden stelt met marginale aanpassinkjes 
hier en daar! Hiertoe zal een radicale verandering van de veehouderij nodig zijn!

BONT
In Nederland wordt gelukkig geen bont meer geproduceerd! Het corona-virus heeft 
ertoe bijgedragen dat ook de laatste tak van deze gruwelijke industrie, de nertsen-
houderij, uit ons land is verdwenen. Maar dat wil nog niet zeggen dat de import van 
en handel in bont ook gestopt is! In tegendeel: de bonthandel tiert nog welig in Ne-
derland! We kunnen dus nog niet spreken van een ‘bontvrij Nederland’. Maar samen 
kunnen we er wel aan werken dat het zover komt! En ú kunt daaraan meehelpen. 
Eenvoudig door een burgerinitiatief te ondertekenen. U kunt dit vinden via deze link: 
https://www.bontvoordieren.nl/campagnes/burgerinitiatief-importverbod/ . Hier vindt 
u ook alle nodige informatie.

Het is onderdeel van een gezamenlijke campagne van de dierenbelangenorgani-
saties Bont voor Dieren en Animal Rights. Een burgerinitiatief is geen petitie, en er 
zijn ook iets meer gegevens van de ondertekenaar voor nodig. Een burgerinitiatief 
zorgt ervoor dat het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer komt, maar 
dan moeten er wel genoeg (minimaal 40.000) handtekeningen binnengekomen 
zijn. Het doel van dit burgerinitiatief is dat er een wet komt die de import, de inkoop, 
verkoop en doorvoer van bont en van producten waar bont in verwerkt is, verbiedt. 
Om een burgerinitiatief te tekenen moet men 18 jaar of ouder zijn, en de Neder-
landse nationaliteit bezitten. We hopen dat u allemaal hieraan wilt meedoen, en dat 
u niet alleen zélf tekent, maar dat u de link naar zoveel mogelijk andere mensen wilt 
doorsturen! Samen kunnen we heel wat bereiken!

KONINKLIJKE CONSTRUCTIES
Het wordt zo langzamerhand een verhaal zonder eind! Die koninklijke constructies 
zitten namelijk zó listig in elkaar dat er steeds wel weer een mouw aan te passen 
valt, zodat de koning altijd aan het langste eind trekt.

U hebt het waarschijnlijk wel gehoord of gelezen: het Kroondomein van 7200 hec-
tare, dat altijd 3 maanden gesloten blijft (toevallig juist tijdens het jachtseizoen!) ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de koning, (dus voor de koninklijke 
jacht!) staat al enige tijd ter discussie. De koning ontvangt elk jaar ongeveer 800.000 
euro aan subsidie voor beheer en onderhoud van dit natuurgebied. Deze subsidie 
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echter wordt ónterecht verkregen, want aan de subsidie-voorwaarde dat het gebied 
het hele jaar moet openblijven voor het publiek wordt niet voldaan. U hebt in de afge-
lopen tijd in ons contactblad uitgebreid kunnen lezen over deze kwestie. 

Op 8 september 2021 besloot het Kabinet dan eindelijk dat de koning geen subsi-
die meer zou ontvangen als hij het gebied tijdens het jachtseizoen gesloten wil hou-
den. Als hij van die sluiting afziet (en dus niet kan jagen!) krijgt hij wél de subsidie.

We waren blij met dit besluit. Eindelijk dan toch een beetje gerechtigheid. Dat dit 
besluit pas in 2022 zou ingaan namen we op de koop toe (in 2021 kon de koning 
nog zijn gang gaan en het gebied afsluiten, en evengoed de  subsidie in ontvangst 
nemen, maar daarna zou het afgelopen zijn). Maar een nieuwe koninklijke con-
structie is er bedacht. De koning heeft het met zijn adviseurs voor elkaar gekregen 
dat hij kan blijven jagen (zij het in een iets kleiner gebied) en hij krijgt toch subsidie! 
Van de 7200 hectare zal er ongeveer 3400 hectare jaarlijks 3 maanden gesloten 
blijven. Zogenaamd om de natuur en het wild rust te gunnen…….Daar kan hij dan 
ongestoord blijven jagen. En de subsidie? Slimme rekenmeesters hebben uitge-
vonden dat de koning er financieel niet teveel op achteruit zal hoeven te gaan. Was 
het voorheen zo dat ‘slechts’ 75% van de natuurbeheerskosten als subsidie werd 
uitgekeerd, daar is nu 84% van gemaakt. Dat geldt (volgens de rentmeester van de 
koning) z.g. ‘voor iedereen’ die een natuurterrein verzorgt en onderhoudt. Gelooft ú 
dat? Het komt er dus op neer, dat de koning kan blijven jagen en toch bijna even-
veel subsidie op zijn rekening zal kunnen bijschrijven. Van uw en ons belastinggeld. 
De subsidie voor de komende 7 jaar is inmiddels al door Kroondomeinen aange-
vraagd…… Is dit een koning van het hele volk?

Tot slot citeren we St. De Faunabescherming: 
“Om met Prof. Van Mourik te spreken: juridische belazerij. Oude wijn in nieuwe zak-
ken. De koning lijkt zijn adviseurs opgedragen te hebben een andere rekensom 
te verzinnen met dezelfde uitkomst en zonder dat er materieel iets verandert aan 
‘het genot van de jacht’. De subsidie blijft vrijwel gelijk, de jachtmogelijkheden blij-
ven vrijwel gelijk, er is sprake van een nieuw juridisch doolhof die tegenstanders 
van de jacht en de onterecht verleende subsidie om de tuin lijkt te moeten leiden.  
Onder het mom van ‘rustgebied voor het wild’ wordt het Kroondomein opnieuw 
een laatste rustplaats voor edelherten en zwijnen. Het Kroondomein dat halverwe-
ge de vorige eeuw door Wilhelmina aan het Nederlandse volk geschonken werd, 
blijft op deze manier een jaarlijks bloedbad opleveren. Als het Hof zegt dat het met 
het oog op de natuur is, kan alleen bedoeld worden: met het oog op de natuur van 
de koning, die gericht is op het heersen over leven en dood van weerloze dieren.”

DIERENLIEFDE
In de Volkskrant van 9 oktober 2021 lazen we een artikel getiteld: “Dierenliefde kan 
de mens verblinden” van de hand van Marjan Slob, filosofe en lid van de Raad voor 
Dierenaangelegenheden (RDA). Enkele punten uit haar essay willen we hier noemen:

Zij gaat uit van “het principe dat dierenmishandeling gedijt als wij dieren niet zien 
voor wat zij zijn: levende wezens die zowel op ons lijken als van ons verschillen. 
Zo bezien...”, schrijft zij, “kan dierenmishandeling twee vormen aannemen: de klas-

sieke vorm, waarin dieren ‘tóch niets beseffen’,        …...” (Uit deze gedachte is de 
intensieve veehouderij ontstaan, incl. de krappe huisvesting, het verwijderen van 
in-de-weg-zittende lichaamsdelen, het scheiden van moeder en jongen direct na 
de geboorte, etc. Maar ook de meedogenloze vivisectie (tegenwoordig spreken we 
van dierproeven), het ‘sport’vissen en -jagen, kortom bijna alles wat we met dieren 
doen. Dieren zijn toch geen  mensen? Zij ervaren toch niet wat wij mensen zouden 
ervaren in hun plaats? – red.) “en in de tweede vorm mishandelen we dieren door 
juist te weinig verschil te zien tussen dieren en onszelf.”
Schrijfster gaat vooral op de tweede vorm, waar juist onze liefde voor en vereenzel-
viging met het dier een kwelling kan zijn voor dat dier. Daar wordt in de Wet Dieren 
eigenlijk geen aandacht aan besteed. Men gaat ervan uit dat gezelschapsdieren 
(want daar gaat het hier meestal over) het prima hebben als het baasje of vrouwtje 
van het dier houdt. Maar dat is een misvatting.

Nu is het wel zo dat het besef dat de verschillen tussen mens en dier niet altijd zo 
absoluut zijn  ertoe geleid dat we ons meer vereenzelvigen met dieren. Zo consta-
teren we dat (we citeren): “sommige diersoorten wel degelijk tekenen vertonen 
van verstand, taal, emoties, zelfbewustzijn etc., en dat wij hoe dan ook uit dezelfde 
modder zijn gekropen. Waarom is het dan zo belangrijk om hard onderscheid te 
maken tussen mens en dier? Zou dat misschien zijn omdat we wel aanvoelen dat, 
zonder dat harde verschil onze behandeling van dieren moreel wankelt?”

Vereenzelviging met het dier vindt Marjan Slob daarom een goede zaak, omdat 
we dieren daardoor meestal fatsoenlijker gaan behandelen. Maar hier vindt ook 
overdrijving plaats. De identificatie met het gezelschapsdier gaat soms zó ver, dat 
het een last, ja zelfs een kwelling voor het dier kan worden. We citeren: “Sommige 
mensen behandelen hun hond of kat als een mini-mens. Ze trekken het dier kleer-
tjes aan, vieren zijn verjaardag en bruiloft, laten hem/haar mee-eten van de risotto, 
en zijn boos als het zich niet ‘netjes’ of ‘sociaal’ gedraagt.”

Het gevolg van deze ‘dierenliefde’ kan zijn dat men geneigd is om het soorteigen ge-
drag van een dier te blokkeren. Natuurlijk moeten we onze honden en katten opvoe-
den, zodat er van beide kanten prettig mee samen te leven is. Maar door bijvoorbeeld 
de hond steeds aan de riem mee te trekken  als hij ergens blijft snuffelen, ontneem 
je hem/haar de mogelijkheid ‘kennis te nemen’ van geursporen, die zijn leefwereld 
nu juist zo betekenisvol maken! En zo zijn er talloze voorbeelden te noemen. Ook op 
medisch gebied gaan de behandelingen steeds meer op die van de mens lijken. Zo 
bestaan er al hondenantidepressiva, om lusteloosheid en eenzaamheid mee op te 
lossen, terwijl die problemen meestal veroorzaakt worden door gebrek aan beweging 
en gezelschap. Door het overvoeren gaan veel dieren aan bepaalde welvaartsziekten 
lijden. “Recente studies rapporteren overgewicht bij 40 – 60% van de Nederlandse 
honden; tussen de 11 en 27% van de katten is obees, en de indruk leeft dat ook het 
aantal paarden met overgewicht toeneemt”, zo schrijft Marjan Slob. “De door het par-
lement aangenomen wijziging van de Wet Dieren in 2023 erkent het recht van dieren 
op ‘natuurlijk gedrag’. Het uitdiepen en vooral ook handhaven van die wet is een voor 
de hand liggende weg om elk dierenleed te verlichten, dus ook het leed van dieren 
die teveel worden gedwongen in de mal van een mensenleven”, aldus Marjan Slob. 
(En daar zijn wij het van harte mee eens! – red.)
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IX

ZWERFKATTEN
Dit keer brengen we ons zwerfkattenpro-
ject van Willy van Doorn met haar Stich-
ting Fideilin Support onder de aandacht. 
Sinds het begin van haar missie (2003) 
heeft zij eerst heel wat werk verzet in en 
om haar eigen woonplaats. Daar waren 
toen  grote groepen katten op een be-
drijventerrein waar volkstuintjes en boer-
derijen hadden gestaan. De kittens die 
daar rondscharrelden konden er vrij snel 
opgepakt worden en naar een particu-
liere kittenopvang worden gebracht. De 
moederpoezen werden met vangkooien 
gevangen en gecastreerd/gesteriliseerd.

De toestand is daar nu redelijk genormaliseerd. Dus heeft Willy haar activiteiten 
verlegd naar een gedeelte van Spanje waar rond verlaten huizen in de heuvels, 
maar ook in woonwijken in de straten rond de vuilcontainers veel katten rondzwer-
ven, uiteraard niet geneutraliseerd. Het wemelt er letterlijk van de katten, die er 
hun kostje proberen op te scharrelen en zich ondertussen rijkelijk voortplanten. De 
buurtbewoners doen er niets aan. Dus Willy voelt zich geroepen daar aan het werk 
te gaan. Met vangkooien vangt zij de katten en laat ze door de dierenarts castreren 
of steriliseren. Zij doet het werk niet alleen. Gelukkig heeft zij 4 vrijwilligers. Hun 
werkgebied is rond de plaatsen Hondon, La Mata, Almoredi en Dolres.

In korte tijd, tot november 2021, heeft Willy 88 poezen laten steriliseren en 16 katers 
laten castreren. De rekeningen hiervoor van de dierenarts verwacht ze in december, 
met angst en beven, want veel geld zit er niet in haar kas. Bovendien heeft zij weer 
een nieuwe kattenkolonie ontdekt! Dus ook daar moet het team weer aan de gang…

U begrijpt dat er geld nodig is! Wij willen Willy graag helpen bij het voorkomen van 
nog meer dierenleed. Het is echt geen pretje voor de zwervertjes, zeker in Spanje 
niet, waar de meeste mensen niets om katten of honden geven. Niemand geeft ze 
eten of drinken, laat staan een warm plekje, waar ze veilig zijn voor het publiek, dat 
alleen maar last van de dieren ervaart…

Vandaar weer de gebruikelijke acceptgiro-
kaart in het januarinummer. Zou u alstublieft 
(buiten uw donatie voor 2022, daar ontvangt 
u in het volgende contactblad een accept-
girokaart voor!) een extra gift willen over-
maken voor dit doel? Zou het niet mooi zijn 
als Willy haar mooie en broodnodige werk 
in Spanje zou kunnen voortzetten? Namens 
de zwerfkatten: Bij voorbaat hartelijk 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.

Zwerfkatten

Zwerfkatten



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)


