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TOEZICHT OP VEEBEDRIJVEN SCHIET SCHROMELIJK TEKORT!
Nog steeds wordt er zeer slecht toegezien op de dierenwelzijnsregels bij veehou-
derijen en in slachthuizen! De Nederlandse “staatswaakhond” die hier controle op 
moet houden, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), lijkt, als het 
om dierenwelzijnsregels gaat, in slaap te zijn gesukkeld, of in elk geval zijn ogen te 
sluiten. En niet alleen op de bedrijven zelf, maar ook bij de veetransporten knijpt 
de NVWA beide ogen dicht. Zo werd op 12 juni van dit jaar door RTLNieuws naar 
buiten gebracht (n.a.v. informatie van Animal Rights) dat er exportvergunningen 
worden afgegeven voor zieke en zwakke dieren, die volgens de wet helemaal niet 
getransporteerd mogen worden. Honderden koeien en varkens met wonden en 
abcessen, die amper in staat waren om te lopen vanwege de pijn, worden toch de 
veewagens ingedreven voor een horror-reis naar het buitenland…...

Kamerlid Esther Ouwehand (PvdD): “Nederlandse boeren en handelaren zetten 
ernstig zieke dieren systematisch op transport naar het buitenland. De NVWA staat 
erbij, kijkt ernaar en zet nota bene een krulletje voor akkoord!”

Minister Schouten van Landbouw reageerde zogenaamd ‘verbaasd en geschokt’ 
bij het vernemen van deze misstanden, alsof zij niet allang op de hoogte was van 
de reeds jarenlange grove wetsovertredingen en het ondeugdelijke z.g. ‘toezicht’ 
van de NVWA, Al jarenlang verschijnen hier rapporten over. De minister heeft er 
nog nooit iets mee gedaan…..

De Partij voor de Dieren wil een parlementaire enquête naar het falende toezicht 
door de NVWA op het dierenwelzijn in de hele keten van de veehouderij.

Dat de NVWA zo veel door de vingers ziet, zal ook z’n oorzaak vinden in het feit 
dat inspecteurs en keuringsartsen bang zijn om gemolesteerd te worden. In april 
van dit jaar werd in een slachterij in Drachten een keuringsarts neergeslagen. De 
NVWA meldde daarop dat dit “geen op zichzelf staand incident was! Inspecteurs in 
de vee- en vleessector worden geïntimideerd, (thuis!) bedreigd, worden gestoken 
met de hooivork, moeten soms rennen voor hun veiligheid, krijgen kogelbrieven 
en moeten soms zelfs tijdelijk onderduiken met hun gezin. Als ze boerderijen gaan 
inspecteren, moet de NVWA soms de politie er alvast bijhalen omdat ze kunnen 
rekenen op agressie”, zo vernamen we van de Partij voor de Dieren. De overheid 
laat dit alles gebeuren, ondanks het pleidooi van de PvdD om inspecties te laten 
uitvoeren door op z’n minst 2 mensen, zodat een keuringsarts of inspecteur er niet 
alleen voor staat. De extra kosten hiervoor zouden door de bedrijven zelf moeten 
worden betaald. 

Varkens door de vloer gezakt
Misschien herinnert u het zich nog, de t.v.-beelden van een half jaar geleden: een 
buitengewoon smerige varkensstal in Heide (Limburg). Deze beelden waren naar 
buiten gebracht door dierenrechtenorganisatie Animal Rights, en lieten zien hoe de 
stal van boven tot onder volhing met sluiers van spinrag met stof, tot op en tus-
sen de elektrische installaties die in de stal stonden, zoals ventilatie en verlichting. 

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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Wij Nederlanders kunnen deze conclusie in onze zak steken! We zullen het ons 
moeten aantrekken, dat wij, op één na de grootste exporteur ter wereld van 
vee en vlees, zó’n grote rol blijken te spelen in het hele klimaatprobleem. Een 
forse inkrimping van de veestapel zal nodig zijn! De gigantisch grote export van 
vee en vlees zal moeten worden aangepakt. We zullen ons eetpatroon moeten 
aanpassen en veel meer plantaardige dan dierlijke producten gaan eten! Laten 
we dit niet uitstellen tot de overheid ons daartoe oproept! Want we vrezen dat we 
dan nog lang kunnen wachten! Laten we ook niet denken: wat helpt het nu als ik 
geen of minder vlees eet, en anderen niet? Want steeds meer mensen worden 
zich bewust van het klimaatprobleem en wat we er zélf aan kunnen doen. Onlangs 
vernamen we dat er steeds meer vegetarische en veganistische producten  worden  
verkocht, en  dat  er  steeds meer soorten en merken van deze producten in de 
schappen liggen!

HITTEGOLF
We hebben het geweten deze zomer: de klimaatverandering heeft zich laten voe-
len! Vooral in de maanden juli en augustus hebben we weer ervaren wat een hit-
tegolf is. Ondanks het hitteprotocol hebben toch veel kwetsbare mensen, m.n. 
ouderen, het helaas niet overleefd. De minder kwetsbaren onder ons echter kon-
den de extreme hitte toch redelijk tot prima doorstaan. De meeste huizen bieden 
mogelijkheden genoeg om het binnen een beetje koel te houden, we zetten de 
ventilator aan, we drinken wat meer en houden ons, als we niet moeten werken 
tenminste, een beetje rustig. En, belangrijk, als mens kunnen we het meestal zelf 
regelen: ramen open of juist dicht, gordijnen dicht, zonwering, ventilator etc. In 
verpleeghuizen wordt dit alles voor de ouderen geregeld.

Niet alleen voor mensen, maar ook voor landbouwhuisdieren op transport bestaat 
er een hitteprotocol. Daar staat in dat bij 35 graden Celsius en daarboven géén 
dieren meer getransporteerd mogen worden. Maar, zelfs toen de temperatuur 
in juli rond het middaguur tot 37 graden in de schaduw en tot ruim 50 graden 
in de zon! was geklommen, reden nog steeds vrachtwagens volgeladen met 
varkens op de weg! En dan te beseffen dat varkens (en ook kippen!) niet kunnen 
zweten….. De videobeelden, gemaakt bij slachterij VION (de grootste slachterij 
van Nederland!) door dierenrechtenorganisatie Animal Rights, toonden hoe de 
 varkens schuimbekkend naar adem lagen te happen! Nota bene op het heetst van 
de dag reden de volle vrachtwagens de poort van VION binnen. Inspecteurs van 
de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit stonden er bij en keken er naar…..

Ook in België was Animal Rights getuige van het lossen van vrachtwagens vol met 
varkens bij een slachterij, onder dezelfde omstandigheden en temperaturen, en 
op het heetst van de dag: veel dieren hadden de reis niet overleefd. “Onder het 
losplatform lagen overleden varkens als afval aan de kant gegooid”, aldus Animal 
Rights.

‘ZWIENTIE TIKKEN’ (persbericht)
16 augustus 2019 – Vijf dierenbelangenorganisaties (Comité Dierennoodhulp, 
Animal Rights, Een DIER Een VRIEND (EDEV), Stichting Dierennood en Stich-
ting Rechten voor al wat leeft) hebben bij de NVWA een handhavingsverzoek in-
gediend vanwege het zogenaamde ‘open Nederlands kampioenschap Zwientie 
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Hierdoor was een uiterst brandgevaarlijke situatie ontstaan!

Toen de organisatie hierover contact opnam met de NVWA, was de reactie dat de 
NVWA geen reden zag om op te treden. Toen Animal Rights de inspectierapporten 
bij de NVWA opvroeg, waren die ondertussen wel tot geheime stukken verklaard!

Op 11 augustus j.l. zakten in deze varkensstal zeven varkens door de stalvloer! De 
dieren vielen in de mestput, in hun eigen uitwerpselen….. De brandweer moest 
eraan te pas komen om de dieren weer op te takelen. 

En de NVWA? Keer op keer worden zij gewaarschuwd door dierenorganisaties als 
Animal Rights, en geattendeerd op dieronwaardige toestanden, maar de NVWA 
doet niets…. 

Natuurlijk kunnen we de veehouders die de regels zó schromelijk overtreden be-
schuldigen en aanklagen. Maar……., als de overheid deze veehouders constant 
de handen boven het hoofd houdt, de teugels zó laat vieren, niet handhaaft en 
haar eigen regels aan de laars lapt, is het dan gek dat er zoveel misstanden ont-
staan? Wie is dan eigenlijk de hoofdschuldige?

DIERENRECHTEN IN DE GRONDWET
Met slechts de toevoeging van het éne kleine woordje ‘soort’ in de Grondwet 
zou er voor alle dieren in Nederland een stap in de goede richting kunnen worden 
gezet! Artikel 1 van de Grondwet zou dan luiden:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
 geslacht, soort of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

 Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft hiertoe een petitie on line gezet. Als 
u via google opzoekt: Dierenrechten in de Grondwet Animal Rights, dan kunt u 
daar uw stem aan geven.

KLIMAAT EN VEEHOUDERIJ – VN-RAPPORT
“Indien we niet in staat zijn ons landgebruik en voedselsysteem aan te passen, zal 
het onmogelijk blijken om de temperatuurstijging op aarde tot een veilig niveau te 
beperken.” Dit staat in het VN-rapport dat begin augustus jl. uitkwam. Het rapport, 
geschreven door 107 wetenschappers uit 52 landen, is een analyse van meer dan 
7000 studies, en meer dan 28.000 commentaren werden erin verwerkt. Een zéér 
ernstige waarschuwing gaat uit van dit rapport, nl.: Als we niets veranderen in 
ons landgebruik en ons voedselpatroon, dreigt er al in 2050 een wereldwijd voed-
seltekort!

Alleen energie-transitie, elektrisch autorijden, minder vliegen etc., hoe belangrijk 
ook, zal dus zeker niet voldoende zijn! Onze wijze van landbouw bedrijven en ons 
voedselsysteem zullen op de schop moeten. Met name de wereldwijde veestapel 
is een van de voornaamste oorzaken van grootschalige ontbossing en klimaat-
verandering! Een forse krimp van deze veestapel is daarbij onvermijdelijk en van 
absoluut levensbelang, aldus het VN-rapport.
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Tikken’, dat op zondagmiddag 18 augus-
tus in Luttenberg plaatsvindt. Zij willen dat 
de NVWA daar handhavend gaat optreden 
i.v.m. overtreding van de Wet Dieren, en het 
zich niet houden aan de voorzorgsmaatre-
gelen m.b.t. de varkenspest. Ook hebben 
de 5 organisaties een brief naar B en W van 
Raalte gestuurd, met daarin het dringende 
verzoek om dit evenement niet te laten 
doorgaan vanwege aantasting van het die-
renwelzijn en de volksgezondheid, en om 
verspreiding van dierziekten zoals de Afrikaanse varkenspest te voorkomen.

De varkens beleven tijdens dit evenement ónnodig stress en angst doordat ze 
onder luid gegil en gejoel van het publiek worden opgejaagd. Dieren voor vermaak 
van de mens angst en stress bezorgen is geen respectvolle manier om met dieren 
om te gaan. Daarnaast zal het vervoer naar en van de plek waar dit evenement 
plaatsvindt de dieren ook stress en angst bezorgen.

In 1989 en in 2000 zijn rechtszaken aangespannen om het Zwientie Tikken te 
verbieden. De rechter oordeelde destijds dat het spel een kwestie van goede of 
minder goede smaak was, maar vond niet dat het in aanmerking kwam voor een 
verbod. Echter, in 2003 is de Wet Dieren van kracht geworden. De NVWA dient 
daarop te handhaven, en de gemeente Raalte dient deze wet te volgen. In deze 
wet wordt de intrinsieke waarde van het dier erkend, en mogen dieren niet zonder 
redelijk doel in hun welzijn worden aangetast. Maar met de intrinsieke waarde 
van de varkens, als individuele wezens met eigen belangen, wordt bij dit evene-
ment geen rekening gehouden. Ook worden de dieren zonder redelijk doel in hun 
welzijn aangetast door hen geheel onnodig te verslepen en hen angst en stress 
te bezorgen. Bovendien past dit evenement niet binnen de voorzorgsmaatregelen 
m.b.t. de varkenspest. De belangrijkste voorzorgsmaatregel is namelijk: Laat geen 
onnodige bezoekers toe bij varkens in een bedrijf! Moet iemand toch het bedrijf 
betreden, dan moet deze zich in een plastic jas, muts en overschoenen hullen en 
met de voeten door een ontsmettingsbak voor hij of zij de stal ingaat. Deze voor-
zorgsmaatregelen worden bij Zwientie Tikken met voeten getreden door varkens 
te verslepen naar een groot publiek dat overal vandaan komt. Dieren van een 
 bedrijf halen en ze weer terugplaatsen is logischerwijs net zo erg, zo niet erger, qua 
besmettingsgevaar als het toelaten van bezoekers.

Hoe reageert de organisatie van het Zwientie Tikken? Voorzitter Ruud Alferink:“Daar 
moet je gewoon nuchter mee omgaan. Zij vinden dat en wij dit. Ieder zijn mening. 
Het is een traditie en de zwienties maken een behoorlijk blije indruk!”

(Ach ja, als je maar lol hebt! – red.)

WOLVEN IN NEDERLAND
Hoe graag zouden jagers zien dat de aanwezigheid van wolven in Nederland ge-
leid zou hebben tot een groot aantal meldingen van door wolven gedode schapen! 
De overheid zou aan Brussel direct gesmeekt hebben om de wolf zijn beschermde 

status af te nemen, en de jagers zouden er als “redders in nood” op uit getrokken 
zijn om ons te verlossen van dit verschrikkelijke roofdier! 

Het tegendeel is tot nu toe waar gebleken! Het is immers een gegeven dat de wolf 
de voorkeur geeft aan prooidieren die in het wild leven. Als de wolven deze dieren 
eenmaal geroken hebben, zullen ze de gehouden dieren, zoals schapen, met rust 
laten. (De mens wordt door de wolf al helemaal niet als ‘prooidier’ gezien.) Juist 
omdat de wolf de voorkeur geeft aan o.a. herten, reeën en zwijnen, ziet de jager 
de wolf als een grote concurrent, omdat deze prooidieren van de wolf nu juist ook 
dieren zijn waar de jager zélf op wil schieten! Jagers zouden dus het liefst de wolf 
uit de weg ruimen!

Onlangs eisten de jagers zelfs smartengeld, omdat zij wolven niet mogen bejagen 
vanwege hun beschermde status, een wel héél krankzinnige eis, waaraan gelukkig 
niet is tegemoetgekomen!

In juni van dit jaar deed zich het toeval voor, dat fotograaf Benny Pieters, medewer-
ker van Stichting De Faunabescherming, ergens op de Noord-Veluwe zag, hoe een 
wolf een reekalf doodde, het dode dier even opzij legde, de omgeving rondspeur-
de of er nog meer prooidieren te vinden waren, het dode reekalfje weer oppakte 
en ermee vandoor ging. Het gehele tafereel is gefotografeerd.

Het bewijs is geleverd. De wolven hebben de in het wild levende dieren in ons land 
ontdekt. Deze roofdieren zullen er nu voor zorgen dat de wildstand écht op peil 
blijft! Zij zullen dat beter doen dan de jagers! Roofdieren doden juist de zwakste 
prooidieren, in tegenstelling tot de jagers. Jagers jagen immers niet selectief, en 
zullen daarom nooit de rol van roofdieren kunnen en ook niet hoeven overnemen!

Natuurlijk is het niet fijn om te zien hoe een roofdier zijn prooi doodt. Maar een 
prooidier kan beter door een roofdier worden gedood dan door een jager. Een 
roofdier bijt zijn prooi onmiddellijk dood, de jager schiet heel vaak een dier aan, 
waarna het dier vaak lang ligt te kreperen voor het dood is.

MUIZEN EN RATTEN
Het zijn leuke diertjes, en veel mensen 
 houden ze zelfs als huisdier. Intelligent zijn 
ze ook. Niet voor niets worden ratten vaak 
ingezet bij de opsporing van landmijnen!

Maar loslopend hebben we ze liever niet in 
huis, en ook in gebouwen zijn ze absoluut 
niet welkom: muizen en ratten. Worden ze 
wel in huizen of gebouwen gesignaleerd, 
dan wordt al snel naar gif gegrepen. Deze 
knaagdiertjes worden als ‘plaagdieren’ 
 gezien, maar er wordt vaak niet begrepen dat men er zélf de oorzaak van is als 
deze dieren de woning of het gebouw binnendringen. Kennelijk is er voedsel voor 
ze te vinden dat niet veilig achter slot en grendel staat. En blijkbaar kent het huis 
of gebouw behalve deuren en ramen nog andere verscholen kleine toegangen 
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waardoor kleine diertjes kunnen binnenko-
men. En dan is het aan de mens om deze 
toegangen te blokkeren en te zorgen dat er 
geen rommel en voedsel achterblijft. Alleen 
doden zal niet helpen, want er zullen toch 
steeds weer nieuwe ratten en muizen bin-
nendringen!

Waarom helpt doden niet om lastige 
dieren te bestrijden?
Soms maakt men voor het doden van 
muizen en ratten gebruik van vallen, maar 
meestal gebruikt men gif. Dat is wel een 
zéér dierónvriendelijke methode. De dieren lijden dagenlang voordat ze uiteindelijk 
sterven. En bovendien: het helpt absoluut niet om deze kleine dieren te bestrijden. 
Ze leven immers maar zo kort en planten zich daarom heel snel voort! Voordat 
een hele populatie dood is heeft een deel ervan alweer voor een talrijk nageslacht 
gezorgd! En wat te denken van de gevolgen voor andere, vaak beschermde dier-
soorten, die zich voeden met muizen en ratten die nog in leven zijn, maar wel 
al het gif hebben gegeten? Roofvogels, maar ook egels en kleine marterachtigen 
zullen ook het slachtoffer worden. Er is maar één manier die wel helpt: zorgen dat 
uw huis of het gebouw niet toegankelijk is voor deze kleine ‘lastige’ diertjes, en álle 
voedsel goed opbergen en de vloer goed schoonhouden!

Komend verbod op gifgebruik door burgers
Vrij recent kwam het in het nieuws: in de toekomst wordt het verboden om in hui-
zen en gebouwen (dus ook in levensmiddelenwinkels en supermarkten!) muizen en 
ratten te vergiftigen! En daarom vreest men dat dit verbod een massale ‘ratten- en 
muizenplaag’ zal veroorzaken! Is die vrees gegrond? 

Allereerst vinden wij het verheugend, dat dit verbod er komt. Het zal gigantisch 
veel dierenleed schelen! Maar waarom zou er een ‘plaag’ komen? Als iedereen er 
voor zorgt dat de kleine diertjes niet meer binnen kunnen komen, en er ook geen 
voedsel voor de grijp ligt, dan zullen de populaties ook kleiner worden! De grootte 
van een populatie wordt immers bepaald door het voedselaanbod?

Overlast van z.g. ‘plaagdieren’? Niet de dieren, maar wijzelf veroorzaken een plaag 
door de rommel die wij achterlaten en de toegang die wijzelf aan de dieren ver-
schaffen! Niet het bestrijden van dieren, maar verandering van het eigen gedrag 
is de manier!

VIJF ‘OFFER’SCHAPEN GERED VAN ILLEGALE SLACHT
Tot op heden werden ‘offer’schapen zonder oormerk, en bestemd voor een ille-
gale thuisslachtpartij, naar het slachthuis gebracht om alsnog gedood en vervol-
gens vernietigd te worden. Zo waren de regels tot nu toe. Dieren zonder oormerk 
mogen niet in de voedselketen terechtkomen, dus was de enige optie: doden 
en  vernietigen. Na overleg met de NVWA heeft Comité Dierennoodhulp het voor 
elkaar gekregen dat in zo’n geval de dieren niet meer gedood worden, maar dat ze 
naar een opvang mogen. De NVWA ging hiermee akkoord, en lichtte hier ook de 

politie over in. In het vervolg 
zou de politie bij een mel-
ding van een illegale slacht 
contact opnemen met Co-
mité Dierennoodhulp, die al 
opvangmogelijkheden heeft 
geregeld.

Het volgende namen we over 
van Comité Dierennoodhulp:

“In de nacht van 11 augustus 
jl. belde de meldkamer van 
de NVWA naar Comité Dierennoodhulp. De politie in Eindhoven had vier schapen 
zonder oormerk aangetroffen in een schuurtje naast een woonhuis. Ze waren ken-
nelijk bestemd voor het Offerfeest. Tegen de verdachten is proces-verbaal opge-
maakt, en zij deden afstand van de dieren. Lieve dierenvrienden die zich hiervoor 
hadden aangemeld zijn na een telefoontje van ons gelijk in de auto (met trailer) 
gesprongen om de dieren in Eindhoven op te halen. Zij troffen de dieren daar op 
elkaar gepropt in een vochtig klein schuurtje aan. Vervolgens hebben zij de dieren 
naar Margarit van Stichting De Nobele Hoeve gebracht, waar ze lekker bij mochten 
komen van alle stress die ze hebben gehad. Bij Margarit mogen de vier nog jonge 
rammen hun leven lang blijven. De schapen heten: Amal (=hoop), Haya (=leven), 
Hubun (=liefde) en Shafiqa (=mededogen).

Eerste geredde ‘offer’schaap heet Dasja
Een nacht eerder, op 10 augustus, kreeg de politie in Purmerend een melding bin-
nen dat er schapen een huis werden binnengedragen. Toen de politie arriveerde 
was daar niets van te zien, behalve één schaap dat in de buurt op straat stond. De 
politie nam het schaap mee naar het bureau, maar kon de eigenaar niet achterha-
len. Dit schaap zou voorheen om die reden naar het slachthuis gebracht zijn om 
alsnog gedood en vervolgens vernietigd te worden. Nu belde de politie Comité 
Dierennoodhulp en werd het schaap door ons opgehaald en naar een opvang ge-
bracht, waar zij de naam ‘Dasha’ kreeg, wat betekent ‘Geschenk van God’.

De dag daarop, 11 augustus, herkende een hobbyschapenhouder uit Hoorn zijn 
gestolen schaap op de foto in een krantenartikel. Hij nam contact op met Co-
mité Dierennoodhulp, en in goed overleg heeft Comité Dierennoodhulp Dasja 
 overgenomen, zodat ze voorgoed lekker veilig in de opvang mag blijven.

We zijn echt superblij dat deze vijf schapen niet vernietigd zijn, zoals voorheen 
gebeurde, maar nu bij dierenvrienden een mooi en veilig leven mogen krijgen!

Het tv-programma Hart van Nederland maakte een reportage over de geredde 
schapen, die nu veilig in De Nobele Hoeve leven. Wilt u het zien? Kijk dan op 
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/vier-jonge-rammen-gered-van-ille-
gale-slachting-offerfeest/ )

(Tot zover het bericht van Comité Dierennoodhulp)
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Om de vier rammen bij elkaar te kunnen laten, moesten deze dieren wel gecas-
treerd worden. Rechten voor al wat leeft heeft hiervoor bijgedragen in de kosten.

Melding
Hoe belangrijk is het ook dat wij als burgers alert zijn. Als we rond het Offerfeest 
ergens een of meer schapen een woonhuis, garage of schuurtje binnengebracht 
zien worden, is er sprake van een illegale slacht. Belt u in dat geval onmiddellijk de 
politie! Als deze constateert dat uw melding inderdaad klopt, zal contact worden 
opgenomen met Comité Dierennoodhulp, die ervoor zal zorgen dat dat schaap 
niet gedood en vernietigd zal worden, maar een mooie toekomst tegemoet gaat in 
een liefderijke opvang!

ALTERNATIEVEN VOOR DIERPROEVEN
Bijna 23 jaar geleden, om precies te zijn: in december 1996, verscheen het rap-
port “Humaan Materiaal in onderzoek – Voorstel tot een alternatief voor dier-
proeven”, van Drs N.E. Cohen en prof. dr. Tj. De Cock Buning, beiden destijds 
werkzaam bij de Afdeling Dierproefvraagstukken van de Faculteit der Geneeskunde 
aan de Rijksuniversiteit Leiden. In dit rapport waren de resultaten neergelegd van 
een onderzoek dat uitgevoerd en gefinancierd werd door de Anti-Vivisectie-Stich-
ting (bestaat inmiddels niet meer) en Stichting Rechten voor al wat leeft. Het onder-
zoek vond plaats in de periode 1 april 1996 tot 1 oktober 1996.

Eindconclusie van het onderzoek was “dat humaan materiaal (menselijk restweef-
sel dat na een operatie wordt weggegooid – red.) onder bepaalde voorwaarden 
kan bijdragen aan een reductie van het proefdiergebruik in bepaalde stadia van 
onderzoek. In enkele gevallen draagt deze in vitro methode eveneens bij aan een 
reductie van het ongerief. Het verdient aanbeveling de toepassing van humaan 
materiaal in onderzoek te bevorderen, en het rapport doet aanbevelingen omtrent 
de mogelijke taak van de overheid, van de betrokken onderzoeksinstellingen, van 
maatschappelijke organisaties en van het publiek bij de bevordering van het ge-
bruik van dit potentiële alternatief voor dierexperimenteel onderzoek.”

In de periode daarna is er heel wat gezegd en geschreven over dit onderwerp. 
Diverse onderzoeks- en kennisinstellingen en organisaties hebben zich met dit 
onderwerp beziggehouden. En het is wel zeer verheugend om nu op de website 
van Vereniging Proefdiervrij te lezen over Vital Tissue, een op te stellen netwerk 
van ziekenhuizen en onderzoekers. Dit netwerk moet ervoor gaan zorgen dat ons 
restweefsel na een operatie niet wordt weggegooid, maar voor onderzoek gebruikt 
gaat worden. Dit zal, volgens Proefdiervrij, duizenden proefdieren kunnen schelen! 
Meer info, ook over vele andere alternatieven voor dierproeven, vindt u op www.
proefdiervrij.nl

DONATIES
Voor diegenen van u die nog geen donatie voor dit jaar hebben overgemaakt, slui-
ten wij nogmaals een acceptgirokaart in. Wij zouden u zeer dankbaar zijn als u ons 
werk voor de dieren in nood ook dit jaar alsnog wilt steunen! Bij voorbaat, namens 
de dieren, 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.



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)


