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Verschijnt per kwartaal  Volgnummer 1 januari 2019

NIEUWJAAR
Weer is er een jaar voorbij. In vele opzichten een verdrietig jaar, vanwege bijvoor-
beeld de vele stalbranden, waarbij honderdduizenden dieren in de vlammen en 
de rook zijn omgekomen. En ook vanwege de vele gruwelijke overtredingen die er 
zijn in veel Nederlandse slachthuizen. Maar ook in slachterijen waar alles volgens 
de regels gebeurt wordt ernstig geleden, bijvoorbeeld bij de onverdoofde rituele 
slacht, bij de CO2-bedwelming, maar ook door de snelle en daardoor onzorgvuldi-
ge wijze van werken bij de elektrische bedwelming. En ook vanwege de nog steeds 
overvolle stallen, waar miljoenen dieren nog altijd niet naar hun aard kunnen leven 
en hun natuurlijke behoeften niet kunnen bevredigen. Vanwege het feit dat de hele 
veehouderij nog steeds door de overheid wordt beschermd, ondanks het feit dat 
deze bedrijfstak toch zo’n enorm grote bijdrage levert aan het klimaatprobleem! Er 
is nog steeds geen sprake van een krimpende veestapel. De overheid probeert met 
allerlei technische maatregelen in de veehouderij de uitstoot te verminderen, maar 
over krimp wordt niet gesproken. Hóe nijpend moet de situatie eerst nog worden 
voordat hier echt wordt ingegrepen!

Ook noemen we de honderdduizenden dieren die in het afgelopen jaar weer zijn 
afgeschoten door de hobbyjagers! En de honderdduizenden ganzen die zijn ver-
gast! En de vele dieren die in de laboratoria zijn gedood na vaak pijnlijke experimen-
ten…… Zinloos en ónnodig. Je zou er moedeloos van worden! Maar dat moeten 
we nu juist níet doen! Want ondanks de negatieve berichten is de bewustwording 
onder het publiek groeiende!

Helaas heeft ook een groot aantal donateurs dit jaar het donateurschap opgezegd, 
wegens leeftijd of ziekte. We willen u daarom vragen: wilt u ons meehelpen nieuwe 
donateurs te werven? U kunt daartoe het contactblad eens aan iemand uit uw kring 
te lezen geven. Ook kunt u hiertoe meerdere contactbladen bij ons aanvragen! Hoe 
minder donateurs, hoe minder donaties, dus hoe minder hulp wij kunnen geven aan 
dieren in nood! Wij hopen op uw aller medewerking in dit nieuwe jaar!

We wensen u allen een heel goed 2019 toe, met veel moed en enthousiasme! Een 
Gelukkig en Gezond Nieuwjaar!

DIERPROEVEN
Ondanks de mooie belofte van ex-staatssecretaris Martijn van Dam (LNV) in 
december 2016, dat “Nederland in 2025 koploper moet zijn met onderzoeksme-
thoden zónder proefdieren” lijkt de realisatie van deze belofte eerder verder weg 
dan dichterbij. Met staatssecretaris Van Dam lijkt ook zijn belofte uit het zicht ver-
dwenen te zijn. 

Ook met de mentaliteit van de dierverzorgers lijkt er van alles mis te zijn. Zo verna-
men we in september 2018 via de Partij voor de Dieren dat er schokkende under-
coverbeelden naar buiten waren gekomen vanuit het apentestcentrum BPRC in 
Rijswijk. We citeren PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg: “De schokkende underco-
verbeelden van zingende en grappende dierverzorgers naast apen die ernstig lijden, 

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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van Staatsbosbeheer uit te 
schelden en te bedreigen. 
Dat de provincie Flevoland nu 
zo’n 1800 edelherten wil laten 
afschieten, zou wel eens het 
ónbedoelde effect kunnen 
zijn van deze demonstratie en 
alle commotie daar omheen. 

Dat honger verschrikkelijk 
is voor de dieren en het ook 
voor de mensen afschuwelijk 
is om te zien hoe de uitgehon-
gerde dieren langzaam weg-
kwijnen, staat buiten kijf. Toch 

werden er vanaf begin 2018 door de demonstranten balen hooi over de hekken 
gegooid en uiteindelijk besloot Staatsbosbeheer onder druk en bedreiging van de 
steeds groter wordende groep actievoerders, om zelf maar hooi te gaan bijvoeren. 
Dit mocht echter niet verhinderen dat er toch in de winter 2017-2018 60% van de 
dieren van de honger is doodgegaan; negen van de tien zijn met het geweer uit 
hun lijden verlost.

Het is een groot dilemma. Dit project had destijds nooit van start moeten gaan. Er 
is van alle kanten gewaarschuwd, maar Staatsbosbeer zette de plannen toch door. 
De dieren moesten zoveel mogelijk aan hun lot worden overgelaten en net zo leven 
als in de natuur. Dus niet bijvoeren en de dieren zoveel mogelijk met rust laten, geen 
medische hulp bij ziekte, want dat krijgen de wilde dieren in de vrije natuur ook niet. 
Wel stond er een hek om het natuurgebied en daarom zou het volgens de tegen-
standers van het project om ‘gehouden dieren’ gaan. En voor ‘gehouden dieren’ 
bestaat een zorgplicht. Jarenlang is er over geruzied, of het hier nu om gehouden of 
om wilde dieren ging. Wel, de overheid en Staatsbosbeheer vonden het laatste en 
uiteindelijk besloten deze om bij de zwakste dieren, die dreigden te verhongeren of 
door andere oorzaken uitzichtloos leden, tijdig met een geweerschot een gruwelijk 
lijden te voorkomen. Hiermee waren alle partijen redelijk tevreden. Het hele project 
kon toch niet meer teruggedraaid worden. Voor dierengroeperingen bleef het echter 
een moeilijk punt, dat ieder jaar zoveel dieren uit hun lijden moesten worden verlost, 
terwijl het hele project niet nodig was geweest. 

Er was echter een groep die een heel andere oplossing op het oog had. Als leden 
van deze groep maar even de kans kregen om voor de tv te komen, lieten zij niet na 
om treurige beelden te laten zien van een creperend en stervend hertje. Bij alle uit-
zendingen waar deze mensen het woord mochten voeren, zag men steevast dezelf-
de beelden van hetzelfde hertje. Hiermee wilden zij aantonen dat Staatsbosbeheer 
helemaal niet de stervende dieren het verlossende schot gaf, maar hen gewoon 
liet doodgaan. Zij wisten een betere oplossing: het gebied moest worden beheerd! 
Wel, dan weten we met wie we te maken hebben: met de jagers! Vóór de winter zou 
aanbreken moesten de zwakste dieren afgeschoten worden! Zo zouden de kud-
des niet te groot worden, er zou ‘s winters genoeg voedsel zijn en de sterke dieren 
zouden de winter wel overleven! 

2

laten zien dat het BPRC de allerlaatste plek is waar apen thuishoren. Dit is volstrekt 
onverantwoordelijk en ontoelaatbaar gedrag. Wat de Partij voor de Dieren betreft 
is er maar één antwoord: het BPRC moet zo snel mogelijk dicht.” Hij heeft hierover 
vragen gesteld aan de ministers van LNV en OCW.

Volgens de undercoverbeelden is te zien hoe apen reageren op injecties, zelfs in het 
hoofd, en op het tatoeëren van een nummer op de borst. De dieren worden hiervoor 
wel verdoofd, maar niet voldoende. Tijdens deze handelingen zijn de dieren op de 
undercoverbeelden nog steeds bij bewustzijn. Zieke dieren worden aan hun lot 
overgelaten of afgemaakt voor de ogen van hun soortgenoten.

Het aantal apen dat wordt ingezet voor medische experimenten is de laatste paar 
jaar sterk gestegen. Waren het er in 2016 nog 95, in 2017 werden er al 317 apen 
voor experimenten gebruikt. Het BPRC krijgt per jaar nog steeds 10 miljoen euro 
overheidssubsidie. Wat voor waarde moeten we nog hechten aan beloftes en voor-
spellingen van overheidsfunctionarissen, zoals ex-staatssecretaris van LNV, Martijn 
van Dam?

NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING: GEEN 
DIERPROEVEN MEER!
Gelukkig toch ook een positief bericht over dierproeven: De Nederlandse 
Brandwonden Stichting heeft het besluit genomen om samen te gaan werken 
met Stichting Proefdiervrij en geen onderzoeken met proefdieren meer te doen, 
maar uitsluitend onderzoek zónder proefdieren te financieren. Een geweldige stap! 
Volgens de directeur van Proefdiervrij is de Brandwonden Stichting “het eerste 
fonds dat zich bewust inzet voor onderzoek zonder proefdieren. (…) En als er één 
schaap over de dam is….”

Wij citeren uit een artikel van Proefdiervrij:
“Het eerste onderzoek dat samen wordt gefinancierd, is het onderzoek van dr. ir. 
Fred Vermolen. Vermolen zit niet in een laboratorium, maar op zijn kantoor, achter 
de computer. Hij werkt niet met proefdieren en zelfs niet met huidweefsel of huid-
cellen, maar uitsluitend met getallen. Fred Vermolen is namelijk wiskundige en hij 
ontwikkelt een wiskundig model waarmee je, zo goed als mogelijk, kunt voorspellen 
hoe een brandwond zal gaan genezen en welke behandeling voor een specifieke 
patiënt het beste resultaat gaat opleveren. Eerder werden bij dergelijk onderzoek 
proefdieren gebruikt. Vermolen: “Het mooie van een wiskundig model is dat je reke-
ning kunt houden met allerlei onzekerheden waarmee je in de medische praktijk ook 
wordt geconfronteerd. Bij proefdieronderzoek is dat onmogelijk. Onze modellen zijn 
een goed alternatief voor proefdieren.”

OOSTVAARDERSPLASSEN 
Het is alweer maanden geleden, om precies te zijn op zondag 15 april 2018, 
dat een protestdemonstratie plaatsvond bij de Oostvaardersplassen (OVP). 
Staatsbosbeheer voerde volgens de actievoerders een ‘verhongeringsbeleid’. De 
winter was net voorbij en er was praktisch geen voedsel meer aanwezig waarmee 
de vele honderden heckrunderen, konikpaarden en edelherten zich konden voeden. 
Ongetwijfeld hebben de (meeste) demonstranten de beste bedoelingen gehad. Heel 
jammer was het wel dat een deel van hen over de schreef ging, door boswachters 
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Edelhert in de Oostvaardersplassen.



In de winter is echter sprake van een natuurlijke selectie. De zwakste dieren over-
leven de winter niet. Bij een drastische maatregel als het openen van de jacht op 
de herten, zou er geen natuurlijke selectie plaatsvinden. In tegendeel: dan zouden 
juist de meest gezonde dieren afgeschoten worden. En dat is niet wenselijk. Er 
zou beter naar zinvolle alternatieven gekeken moeten worden! Zoals bijvoorbeeld 
naar de oplossing die St. De Faunabescherming aandroeg, om de hekken om de 
OVP open te zetten en de dieren de ruimte te geven. Er zouden dan ecologische 
verbindingszones ontstaan tussen de OVP en de Veluwe en daarmee ook met het 
rivierengebied en het Duitse achterland. Deze oplossing was ooit eerder door de 
overheid toegezegd, maar werd weer door Henk Bleeker (CDA) tegengehouden. 
De zogeheten ‘Commissie Van Geel’ heeft ook dit jaar wederom daar niet voor 
gekozen en de voorkeur gegeven aan het afschieten van bijna de gehele edelher-
tenpopulatie in de OVP.

Uitspraak van de rechter
Inmiddels is in de twee rechtsprocedures het besluit van de rechter gevallen: Ruim 
1800 edelherten in de OVP mogen worden afgeschoten. De provincie Flevoland wil 
dat. Of de aanhoudende druk en dreigementen van publiek en actievoerders hier 
ook debet aan zijn? Feit is wel dat de provincie dát niet meer wil! Van al het krakeel 
en ruzie zijn de dieren uiteindelijk de dupe!

Stichting De Faunabescherming, die als eén van de partijen in beide rechtszaken 
tegenover de provincie Flevoland stond, met o.a. het argument dat afschot op de 
herten zéér verstorend zou werken op andere dieren in de OVP, w.o. ook bescherm-
de dieren, gaat nog een laatste poging doen om het afschot tegen te houden. Dat 
doet de stichting met een z.g. handhavingsverzoek. Dat houdt in, dat de provincie 
aan de ambtenaren die het afschot gaan controleren opdracht moet geven om alles 
te doen om verstoring van beschermde diersoorten (zoals bijv. de zeearend) in de 
OVP te voorkomen. D.w.z., aldus De Faunabescherming, “dat zij de jacht meteen 
moeten stilleggen zodra ze zien dat een beschermde soort er last van heeft.”

ACTIEVOERDER DOL OP HERTEN, VOORAL OP ZIJN BORD! 
Een wel heel saillant detail uit het voorgaande is dat het aanspreekpunt van de 
demonstranten bij de Oostvaardersplassen, Bas Metzemaekers, helemaal geen 
dierenvriend bleek te zijn! De man, die tijdens de demonstratie op z’n knieën viel 
voor de vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en hem smeekte om een einde 
te maken aan het ‘verhongeringsbeleid’, bleek achteraf meer van een hert op zijn 
bord te houden dan van de herten in de OVP. In oktober verscheen een YouTube-
filmpje over hem waarop het volgende te zien was: Hij had in Slowakije ‘met suc-
ces’ zijn eerste hert geschoten. Niet omdat het dier ziek was of honger leed, maar 
gewoon voor de lol (en om op te eten!). Vanwege deze eerste ‘dappere daad’ van 
de man onderging hij op het filmpje een bizar en zeer gênant inwijdingsritueel, 
waarmee hij officieel was toegetreden tot het gilde van de jagers!

HUBERTUSMIS
De Hubertusmissen van 2018 zijn weer achter de rug. De jagers hebben weer ruim 
baan gekregen om hun hobby onder de aandacht van het Rooms-Katholieke volks-
deel te brengen. En de pastoors zeggen vanaf de kansel wat de jagers hen hebben 
voorgezegd: dat jagen een hoogst noodzakelijke bezigheid is, dat jagers ervoor 

moeten zorgen dat we als mensheid niet in de verdrukking komen door véél te 
grote aantallen dieren, dat het ecologisch evenwicht helemaal verstoord wordt als 
de jagers onze wildstand niet op peil houden, dat er van de gewassen die voor de 
mens bestemd zijn niets overblijft etc. etc. 
Wij hadden al lang zo’n vermoeden dat de pastoor zich door de jagers op één of 
andere manier liet belonen voor het houden van de Hubertusmis. Tot wij het bericht 
lazen over een Hubertusmis in het Brabantse Vessem (gem. Eersel). Toen was het 
geen vermoeden meer, toen wisten wij het zeker. Wij citeren een gedeelte van het 
bericht “Op jacht naar een langoor voor de pastoor in Vessem”:

De kerk is in herfstkleuren getooid. Op de grond liggen bladeren en groendeco-
raties sieren de pilaren en banken. Koperklanken vullen de kerk aan het begin van 
de dienst, die wordt geleid door pastoor Verschure. Het zijn de blazers van de 
Kempische Jachthoorngroep die de muzikale omlijsting van de viering verzorgen. 
Jaarlijks komen de jagers uit Vessem, Wintelre en Knegsel op de feestdag van hun 
patroonheilige St. Hubertus in de kerk bij elkaar. Een aantal jachthonden is ook 
aanwezig. “De mis is gezamenlijk. Daarna gaan de jagers in hun eigen dorp eten. 
In de middaguren jagen ze in hun eigen dorp. De dag wordt afgesloten met een 
feestavond”, schetst de Vessemse jager Piet van der Heijden de Hubertusviering.

Halverwege de dienst wenst de pastoor tijdens een kort woordje de jagers een suc-
cesvolle jacht. “Ik hoop dat jullie vandaag iets schieten en dat je voor mij ook iets 
bewaart”, zegt hij.

Eén van de aanwezige jagers zegt: “Ik jaag pas een jaar. Ik heb het altijd al willen 
doen, maar ik had het steeds druk met werken en de hobby kost een paar centen.” 
De jacht bevalt hem goed. “Vooral het in de natuur zijn. Het is ontspannend. Het 
wild schieten is voor mij een leuke bijkomstigheid.”

Voordat de pastoor het hubertusbrood zegent, klinkt de slotgedachte van Frits van 
Sambeek. Pastoor Verschure wordt daarin niet vergeten: “Ik hoop dat jullie voor 
hem vanmiddag een prachtige langoor tegenkomen”, klinkt het uit de mond van de 
Vessemse jager.
(tot zover het bericht)

Verzoek aan onze donateurs: Wordt er in uw paroche een Hubertusmis aangekon-
digd, zo omstreeks eind oktober/begin november? Alstublieft, probeert u mede-
standers te vinden en ga samen aan de pastoor vertellen waarom u daar zo op 
tegen bent!

ZWERFKATTEN
U hebt in dit contactblad, zoals altijd in ons januarinummer, weer een acceptgiro-
kaart aangetroffen voor onze zwerfkattenprojecten. We hopen dat u een extra dona-
tie wilt doen voor dit doel! Het is weer winter en dan valt het niet mee voor de dieren 
om een zwerversbestaan te moeten lijden. Het betekent kou en nattigheid en geen 
warme kachel, honger en geen eten kunnen vinden, ziekte en niet naar de dierenarts 
gebracht worden! En als ze de winter overleefd hebben betekent het weer drachtig 
worden en nieuwe kittens op de wereld zetten, die hetzelfde lot moeten ondergaan.
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Om u een indruk te geven van wat er allemaal komt kijken bij de opvang en verzor-
ging van zwerfkatten, nemen we een gedeelte over uit het Jaarverslag 2017 van één 
van de projecten die wij steunen, Stichting Scheldekat in Zeeland:

Stichting Scheldekat bestaat al meer dan 20 jaar en groeit nog steeds. Wat begon 
als een vang- en castratie-actie in het centrum van Vlissingen, breidde uit naar een 
stichting voor de (Wester- en Ooster-)Schelderegio en is nu in heel Zeeland zeer 
actief. In 2017 is het aantal zwerfkatten en kittens waar Scheldekat zich met haar 
vrijwilligers over ontfermt flink gestegen. In 2017 werden 322 katten (op)gevangen 
en hieruit blijkt dat de behoefte aan de werkzaamheden van de stichting onvermin-
derd bestaat. Het toont ook aan dat mensen Scheldekat weten te vinden als de 
situatie daarom vraagt.

Zwerfkatten en -kittens worden gevangen na meldingen van mensen of na waar-
nemingen van onze eigen vrijwillige medewerkers. De tamme zwerfkatten en de al 
dan niet wilde kittens worden na socialisatie geadopteerd door kattenliefhebbers 
en de volwassen wilde, onherplaatsbare zwerfkatten krijgen onderdak en worden 
verzorgd op locaties waar deze dieren in vrijheid mogen leven. Deze tientallen wilde 
zwerfkatten worden door de stichting van eten en drinken voorzien in kattenhuisjes 
op diverse plaatsen in Zeeland.

Als in 2017 die 322 katten niet door de stichting waren gevangen, dan zou dit aantal 
tot meer dan 1000 nieuwe zwerfkatten hebben geleid in 2018. Een poes kan per 
jaar immers wel 12 kittens ter wereld brengen en al op een leeftijd van 5 maanden 
zwanger worden. Dus reken maar uit!

Elke kat die gevangen wordt gaat eerst naar 
de dierenarts voor onderzoek op ziektes, 
wordt ontvlooid en ontwormd en zo mogelijk 
gecastreerd en gechipt. Wilde volwassen kat-
ten worden ontvlooid, ontwormd, gecastreerd 
en gechipt teruggezet en krijgen een huisje en 
voedsel in hun leefgebied. De tamme katten 
en (wilde) moederpoezen met kittens gaan 
naar pleeggezinnen (we hebben ruim 30 
pleeggezinnen) om te worden gesocialiseerd 
en verzorgd, tot ze geadopteerd kunnen wor-
den. Als katten ziek zijn of herstellend van 
castratie, verblijven ze in de kliniek van de die-
renarts. We hebben namelijk zelf geen asiel.”

U zult begrijpen dat dit alles heel veel geld kost. Wij steunen deze stichting dan ook 
ruimschoots en dat kan doordat u ons daartoe in de gelegenheid stelt! Wij hopen 
dat u ons ook dit jaar hier weer bij wilt helpen!

HOOP VOOR DE MOPSHOND!
U kent hem wel, de Mopshond, met zijn ronde kop, met diepe plooien over het 
gezicht en met de korte snuit. Het is een van de hondenrassen die ernstig te lijden 
hebben door hun onnatuurlijke en doorgefokte lichaamsbouw.

Stichting Dier&Recht is al jaren bezig om verandering te bewerkstelligen in het fok-
beleid van de hondenfokkers. Het gaat dan met name om de Cavalier King Charles 
Spaniel, de Franse Bulldog, de Golden Retriever, de Yorkshire Terriër, de Duitse 
Herdershond, de Engelse Bulldog, de Pekingees, de Labrador Retriever, de Boxer 
en de Mopshond. De nu volgende informatie hebben wij ontleend aan gegevens 
van Stichting Dier&Recht:

Afwijkingen en aandoeningen
De korte, stompe en geplooide snuit en de gedrongen bouw van de Mopshond 
zorgt voor veel problemen:
–  de plooi die over de neus loopt veroorzaakt jeukende en pijnlijke ontstekingen;
–  de haartjes van deze plooi prikken vaak in de ogen, wat zorgt voor irritatie en zelfs 

beschadiging van het hoornvlies;
–  ontstekingen en pijnlijke zweertjes aan de ogen door naar binnen krullende oog-

leden (vanwege de overtollige huid aan de kop);
–  uitpuilende ogen door te ondiepe oogkassen; de ogen puilen soms zó ver uit dat 

de oogleden er niet meer overheen passen en de ogen te droog worden;
–  chronische ademnood; door de te korte snuit en de korte dikke nek kan het dier 

niet genoeg lucht in de longen krijgen;
–  door die ademnood zijn normale bevallingen bijna nooit mogelijk bij de Mopshond; 

de hond kan het tijdens de bevalling erg benauwd krijgen, waardoor de geboorte 
niet goed verloopt. Daarom wordt zeer vaak bij Mopshonden de keizersnede 
toegepast;

–  wervelafwijkingen door de gedrongen bouw; deze kunnen pijn in de nek en de rug 
veroorzaken en zelfs verlamming doordat zenuwen bekneld raken.

–  moeilijk lopen door losse knieschij-
ven; door een te ondiepe kraak-
beensleuf schiet de knieschijf los en 
komt naast de knie te zitten; vaak 
duurt het lang voor de knieschijf 
weer terugschuift; een wandeling 
met de Mopshond is dan ook vaak 
een kwelling voor het dier; boven-
dien ontstaat er door het heen en 
weer schuiven van de knieschijf 
artrose (zeer pijnlijk!). Uiteindelijk 
zal de knieschijf niet meer op z’n 
plek terugschuiven; de enige moge-
lijkheid is dan nog een pijnlijke ope-
ratie met een lange herstelperiode.

Het zal duidelijk zijn dat het leven voor een hond met zóveel afwijkingen en aan-
doeningen het leven eerder een straf dan een vreugde is! En dan te weten dat 
het Besluit Houders van Dieren in de Nederlandse wet in artikel 3.4 al in 2014 (!) 
bepaalde, dat men met gezelschapsdieren niet mag fokken op een wijze die het 
welzijn en de gezondheid van het ouderdier en/of de nakomelingen schaadt, zéker 
niet d.m.v. uiterlijke kenmerken! Is het niet schandalig dat vijf jaar later dit wets-
artikel nog steeds niet wordt toegepast?
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Maar nu gloort er toch hoop!
In september vorig jaar is besloten door Mopshondenvereniging Commedia om 
echte stappen te gaan zetten ter verbetering van het welzijn en de gezondheid van 
de Mopshond. T.a.v. het fokbeleid zullen drastische maatregelen worden geno-
men. Zo zal o.a. het inkruisen van andere rassen worden toegestaan. Ook zullen 
Mopshonden van nu af aan gefokt worden op langere snuiten die voldoen aan de 
Nederlandse wet en mogen dekreuen niet meer onbeperkt in de fokkerij worden 
ingezet. Tevens wordt scherp op de conditie gelet d.m.v. een tweede aangescherp-
te conditietest; als de hond daar niet voor slaagt mag er niet mee worden gefokt.

We hopen zeer dat het leed van de Mopshonden spoedig geleden zal zijn!

HOOGZWANGERE KOEIEN NAAR DE SLACHT
In 2015 kwam in Nederland, in navolging van Duitsland, een discussie op gang 
over de slacht van zwangere en zelfs hoogzwangere koeien. Nadat in Duitsland 
was geconstateerd dat daar per jaar wel 180.000 zwangere koeien (een tiende 
deel van alle koeien die per jaar worden geslacht!) in het slachthuis terechtkomen, 
liet in Nederland toenmalig landbouwstaatssecretaris Dijksma, op aandringen van 
Partij voor de Dieren, in óns land onderzoek doen naar de stand van zaken m.b.t. 
zwangere koeien.

Uit rapporten van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) uit 2017 
blijkt dat aan 194 veehouderijen waarschuwingen en boetes zijn uitgedeeld. Tijdens 
controles in de drie eerste kwartalen van 2018 waren dat er 189. 13 bedrijven daar-
van kregen een boete van 1500 euro, omdat zij aan een eerdere waarschuwing 
geen gevolg hadden gegeven. De overige 176 kwamen weg met een waarschu-
wing!

Ernstig dierenleed
Het ongeboren kalf van een koe die wordt geslacht sterft volgens veeartsen een 
verschrikkelijke verstikkingsdood. De doodsstrijd kan wel oplopen tot 20 minuten!! 
Het kalf krijgt namelijk zuurstof via het bloed in de placenta, maar op het moment 
dat de koe dood is stopt haar bloedsomloop. Het kalf krijgt dan geen zuurstof meer.

Europees verbod?
De Duitse landbouwminister Schmidt streeft naar een Europees verbod op de 
slacht van zwangere koeien. De Partij voor de Dieren drong er in 2015 al bij toen-
malig staatssecretaris Dijksma op aan zich bij Schmidt aan te sluiten en samen 
binnen de EU te pleiten voor een Europees verbod. Maar er is nog niets gebeurd. 
Minister Schouten wil nu “in overleg met de sector”. Esther Ouwehand (PvdD) op 
7-11-2018: “De minister zegt in overleg te gaan met de sector! Maar als je als bur-
ger de wet overtreedt komt de minister ook niet een kopje thee bij je drinken om te 
vragen of je je alsjeblieft een beetje aan de wet wilt houden! Ze moet handhaven en 
optreden en zorgen dat er geen zwangere dieren meer in het slachthuis belanden!”

En dat beamen wij volmondig!
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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)


