
 

JAARVERSLAG VAN ACTIVITEITEN IN 2017 

 

JACHT EN HUBERTUSMISSEN 

Ook in 2017 hebben we nog ons best gedaan rooms-katholieke pastores ervan te overtuigen dat de 

wijze waarop Hubertusmissen worden gevierd huichelachtig, fout, ónlogisch en dierónvriendelijk 

is. St. Hubertus (ca. 600 voor Chr.) zwoer in de legende nl. juist de jacht af, maar de r.k. kerk 

misbruikt de naam van St. Hubertus om de jacht te verheerlijken en te promoten. 

 

Na de vele brieven aan bisschoppen en pastores in de afgelopen jaren en de aangetekende brief die 

we in 2016 aan de paus stuurden (en die nooit aangekomen leek te zijn (!), hebben we in 2017 nog 

langs een andere weg getracht de paus te bereiken, nl. via zijn ambassadeur in Rome. Ook hierop 

hebben we niets vernomen. De r.k. kerk luistert niet naar het volk, behalve naar de jagers. Men 

houdt zich gewoon stil en doet z’n eigen zin. 

 

In een artikel in de Twentsche Courant Tubantia van 5 oktober 2017 kondigde pastoor Pikkemaat 

aan dat hij een Hubertusmis zou vieren, en wel “uit respect voor de schepping”. Er zou in deze mis 

“gebeden worden voor het zorgzaam omgaan met de schepping, en het verantwoord omgaan met 

natuur en dieren. Dit is ook waar de kerk voor staat.” Kan het nog huichelachtiger?? 

 

N.a.v. dit artikel hebben wij deze pastoor een brief geschreven, waarop hij ons uitnodigde naar 

Tubbergen te komen om erover te praten, maar, zo zei hij: “met dien verstande, dat mijn besluit om 

de Hubertusmis te vieren, vaststaat.” Het had voor ons uiteraard niet veel zin om op de uitnodiging 

in te gaan, omdat hij zijn besluit toch niet wilde heroverwegen. 

 

Wij hebben onze donateurs aangeraden om, als ze ook katholiek zijn, zelf zo nodig in hun eigen 

parochie actie te ondernemen. 

 

WERKGROEP HULP INBESLAGGENOMEN HONDEN (samenwerkingsverband van St. 

Comité Dierennoodhulp en St. Rechten voor al wat leeft) 

 

Honden tot Hoog Risico etiketteren heeft verstrekkende hondonvriendelijke gevolgen 

Eind februari werd “Zienswijze Hondenbeten aan de kaak gesteld” door de Raad voor 

Dierenaangelegenheden (RDA) aangeboden aan de politiek. Hiermee werd het Hoog 

Risicohondenbeleid geadviseerd. De Werkgroep schreef daarop, samen met de familie Gaus, een 

brief met bezwaren naar de staatssecretaris. In  mei stuurde  de Werkgroep, samen met nog 7 andere 

dierenorganisaties, een protestbrief naar de Tweede Kamer, omdat dit nieuwe beleid niet alleen 

discriminerend, hondonvriendelijk en onrechtvaardig is, maar ook niet effectief zal zijn. Dit nieuwe 

beleid spreekt alle eerdere adviezen tegen. 

 

16 honden, waaronder 9 pups, vermoord door OM 

In april zijn opnieuw in Nederland 16 honden vermoord. Negen van hen waren pups die pas 4 

weken oud waren toen ze in de opslag terechtkwamen. De pups hadden nog geen vlieg kwaad 

gedaan. Met grote koppen stond het in oktober 2016 in de krant: “25 pitbulls gered van 

hondengevechten.” Op 22 april berichtt het ANP: “16 gevaarlijke pitbulls mogen gedood worden.” 

Vergeten wordt dat ze gered zijn, en dat de 9 pups niet eens de kans hebben gehad om gevaarlijk te 

worden. Zogenaamd gered, maar dan wel zo, dat ze van de regen in de drup terechtkwamen. I.p.v. 

aandacht, therapie en begeleiding kregen deze totaal onschuldige honden de doodstraf. 

 

In een open brief aan de testers Matthijs Schilder en Claudia Vinke, de officieren van Justitie en de 

opslaghouders protesteerde de Werkgroep op de social media tegen deze moord. 

 



Hond Rex 

De hond Rex van Dora Rodic werd op 28 september 2016 in beslag genomen wegens een licht 

bijtincident. Dora diende gelijk, samen met haar advocaat, een klaagschrift in om haar hond terug te 

krijgen. De zaak kwam uiteindelijk op 3 februari 2017 voor de rechter, en deze besloot dat Rex 

terug mocht naar de eigenaar, Dora Radic. Twee dagen later bleek bij navraag door de advocaat dat 

Rex al op 5 januari door de RVO was vervreemd en herplaatst in opdracht van de officier van 

justitie. Dora gaf de strijd om Rex terug te krijgen niet op. Ze nam contact op met de Werkgroep en 

wij besloten haar te helpen. Via een oproep d.m.v. een filmpje op You Tube, dat we verspreidden op 

de social media, loofde Dora samen met de Werkgroep een hoge beloning uit om Rex terug te 

krijgen. Eind april stuurden we, samen met 5 andere dierenorganisaties, een brandbrief naar de 

Tweede Kamer, omdat hond Rex door zowel de RVO als door het OM als een voorwerp gezien en 

behandeld is, en daardoor is vervreemd. Hierdoor heeft Dora Rodic haar hond Rex, ondanks de  

uitspraak van de rechter dat de hond weer naar haar terug mocht, niet teruggekregen. 

 

Eind mei stuurde de Werkgroep, samen met 5 andere dierenorganisaties, een brief aan 

staatssecretaris Van Dam en een cc naar de Tweede Kamer, i.v.m. het verhandelen van in 

beslaggenomen huishonden naar het buitenland als K9-werkhond, met toestemming van de RVO. 

Wij vroegen de staatssecretaris om opheldering over wat er met de herdershond Rex was gebeurd, 

en tevens verzochten wij de staatssecretaris om er zorg voor te dragen dat de RVO een ander beleid 

gaat voeren, door huishonden niet langer in de handen van handelaars te laten vallen, die de honden 

trainen om ze voor veel geld door te verkopen als werkhonden. Ook in mei startten we, samen met 

Dora, andere dierenorganisaties en de familie Gaus, de petitie 

https://hondrexisgeenvoorwerp.petities.nl 

 

Terwijl het hoger beroep van Dora diende om Rex terug te krijgen, kwam het trieste nieuws dat Rex 

gedood was in opdracht van het OM.Rex was verkocht als waakhond en daar had volgens het OM 

een bijtincident plaatsgevonden. Het OM vond het niet de moeite waard om het hoger beroep af te 

wachten. Helaas verloor Dora Rodic behalve haar hond Rex ook het hoger beroep tegen de Staat. 

Uit de uitspraak van het Hof kwam duidelijk naar voren dat de Staat een hond als voorwerp wil 

blijven zien, en ook dat de Staat de kosten van de opslag niet in verhouding vindt staan tot de 

waarde van het dier. Dora werd veroordeeld tot de proceskosten van de Staat. 

 

Informatieverstrekking over inbeslaggenomen honden 

Het afgelopen jaar hebben weer met regelmaat eigenaren, wiens hond in beslag genomen is, gebeld 

en/of gemaild en is er advies aan hen gegeven, zowel telefonisch als schriftelijk. Maar nog vaker 

was dat niet nodig omdat mensen zelf voldoende informatie konden vinden over welke stappen ze 

moesten nemen om hun hond te helpen via ‘In beslag genomen, en dan?’ in het menu van 

www.werkgroephulpinbeslaggenomenhonden.nl 

 

In memoriam Ruby 

Op zaterdag 25 november 2017 is Staffordshire-terriër Ruby op 16-jarige leeftijd van ons 

heengegaan. Ruby was in 2009 regelmatig in het nieuws, omdat zij lange tijd angstig en geïsoleerd 

in een opslag zat, en op het daardoor ontstane gedrag afgerekend dreigde te worden. Ruby was 7 

jaar oud, toen ze wegens het opspringen tegen een peuter in de opslag terechtkwam. Ze werd 4 keer 

ter dood veroordeeld en zat bij elkaar anderhalf jaar in de opslag bij Dierenopvang Amsterdam 

(DOA). Toen ze 8 jaar was kreeg zij, dankzij het rechtvaardigheidsgevoel van een officier van 

justitie, de kans om bij Sandra van Comité Dierennoodhulp te komen wonen. In de 8 

daaropvolgende jaren bleek Ruby een lieve, sociale, spontane en enthousiaste hond te zijn. Er was 

geen sprake van agressie naar honden, katten of mensen. Ze bleek steeds een uitgesproken 

vriendelijk gedrag te vertonen, ook tegenover vreemde mensen. 

 

Milou 

https://hondrexisgeenvoorwerp.petities.nl/
http://www.werkgroephulpinbeslaggenomenhonden.nl/


Milou is een Stafford-terriër van 7,5 jaar oud. Ze werd op 20 februari 2017 in beslag genomen en 

kreeg een euthanasie-advies na een test van het Assessment-team Universiteit Utrecht, ondanks het 

feit dat ze goed trainbaar is. Het Openbaar Ministerie wilde haar doden, en daarom zocht de moeder 

van de eigenaar van Milou hulp bij de Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden. Milou was 

voordien altijd een aardige en sociale hond, en ze is duidelijk slachtoffer geworden van de ziekte 

van haar baas. De ouders van de eigenaar en de advocaat hebben daarom het euthanasie-advies 

aangevochten en de rechter heeft op 31 augustus daarover geoordeeld dat Milou inderdaad niet 

gedood mag worden omdat ze trainbaar is (art. 1.10 Besluit Houders van Dieren). Ook maakte de 

rechter in zijn uitspraak kenbaar dat de bijtincidenten te wijten zijn aan de problematiek van de 

eigenaar. De rechter gaf de staat ter overweging gebruik te maken van het aanbod van Comité 

Dierennoodhulp, St. Hond in Nood, dierenopvang en trainers, om Milou kosteloos te trainen en te 

herplaatsen en samen met een nieuwe baas te begeleiden. Doel was om Milou de kans op training 

en herplaatsing te geven. Helaas gaf de staat aan in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de 

rechter, omdat zij erop staat dat Milou gedood wordt. De staat beroept zich er nu op dat eigenaar en 

ouders geen belanghebbenden meer zijn omdat bij de behandeling van de strafzaak tegen de 

eigenaar zijn hond ondertussen verbeurd is verklaard. En de staat mag met een in beslaggenomen 

goed dat verbeurd verklaard is, immers doen wat zij wil. Omdat eigenaar en ouders geen 

belanghebbenden meer zijn, zal de Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden (i.c. St. Comité 

Dierennoodhulp) in het hoger beroep voor de belangen van Milou gaan opkomen. 

 

MISBRUIK VAN KUIKENS VOOR VERMAAK 

Brief over broedmachines en kuikens naar basisscholen, kinderboerderijen, Artis en gemeente 

Amsterdam 

Ruim voor Pasen hebben 5 dierenorganisaties, w.o. Rechten voor al wat leeft, honderden 

basisscholen, kinderboerderijen en Artis een brief gestuurd, met daarin het dringende verzoek om 

voor Pasen als attractie geen kuikens uit te broeden vanwege het daarmee gepaard gaande 

dierenleed, en omdat kuikens geen vermaaksartikelen zijn. 

 

Barnevelds hockey-jeugdtoernooi misbruikt kuikens voor vermaak 

In juli hebben Comité Dierennoodhulp, St. EDEV, St. Dierennood, Akka’s Ganzenparadijs en St. 

Rechten voor al wat leeft aangifte gedaan van dierenmishandeling tegen de organisatoren van het 

Jan van Scharrel-hockey-jeugdtoernooi 2017, dat op 24 en 25 juni plaatsvond bij de Mixed Hockey 

Club Barneveld. Hier werden 61 pasgeboren hanenkuikens misbruikt als attractie. De slapende 

kuikens werden zonder toezicht door kinderen aan de lopende band opgepakt, en het gebeurde met 

regelmaat dat de kuikens hierdoor vielen. De kuikens zouden na het toernooi afgemaakt worden 

door de boer waar ze vandaan kwamen. Uiteindelijk mochten ze naar Akka’s Ganzenparadijs, waar 

ze liefderijk werden opgevangen. Omdat noch de organisator van het toernooi, noch de voorzitter 

van de hockeyclub konden beloven dat ze volgend jaar niet weer kuikens als attractie zouden 

misbruiken, is er aangifte gedaan. Bovendien is er een aanklacht ingediend bij  de NVWA. Omdat 

men niet tot vervolging is overgegaan, heeft Comité Dierennoodhulp middels de Artikel 12 

procedure van het Wetboek van Strafvordering hierover beklag ingediend met het verzoek alsnog 

tot vervolging over te gaan. 

 

OPVANG ZWERFKIPPEN EN -HANEN 

 

Nieuwe Amsterdamse opvang voor kippen ongeschikt 

Comité Dierennoodhulp, Een Dier Een Vriend, St. Dierennood en St. Rechten voor al wat leeft 

hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan de gemeente Amsterdam n.a.v. de nieuwe opvang voor 

gedumpte hanen en hennen bij de Fruittuin van West. Al is de locatie op het eerste gezicht erg mooi, 

toch vinden de dierenorganisaties dit geen geschikte opvang vor zwerfdieren als hennen en hanen, 

en ze begrijpen niet dat de gemeente hiermee akkoord is gegaan. Een opvang hoort dieren te 

beschermen tegen roofdieren, zieke dieren te behandelen en uiteraard niet met de dieren te fokken. 



Dit alles gebeurt niet bij de Fruittuin van West. De gedumpte kippen lopen tussen kippen die 

uiteindelijk halal, dus zonder verdoving, geslacht zullen worden. Ethisch gezien is het heel raar dat 

de ene kip maar 11 weken oud mag worden, en de gedumpte kippen, die een geel ringetje krijgen, 

mogen blijven leven. Dat past niet bij elkaar. Je maakt ook geen opvang voor gedumpte konijnen bij 

een vleeskonijnenfokker. Door Comité Dierennoodhulp is op een raadsvergadering ook ingesproken 

over dit onderwerp. 

 

PREVENTIEF DODEN BIJ PLUIMVEEZIEKTEN 

 

Protest en petitie tegen preventief doden i.v.m. vogelgriep 

In januari 2017 is de petitie ‘Stop preventief doden!’ van start gegaan. De petitie, 

https://petities.nl/petitions/stop-preventief-doden , is gericht aan de Tweede Kamer, en is een 

gezamenlijk initiatief van 31 deelnemers, w.o. Rechten voor al wat leeft en 16 andere 

dierenbelangenorganisaties, 7 dierenartsen en 7 bekende nederlanders. Zij zijn van mening dat het 

preventief doden van dieren i.v.m. de vogelgriep onacceptabel is en slechts symptoombestrijding. 

Ruim 727.000 dieren, waarvan de meerderheid preventief, zijn in amper 2 maanden tijd door de 

overheid vanwege de vogelgriep op barbaarse wijze gedood. De initiatiefnemers zijn van oordeel 

dat de overheid niet zo met dieren hoort om te gaan. Bovendien vinden zij de wijze waarop de 

dieren door de NVWA gedood zijn (CO2-gas) onnodig wreed. 

 

Het doel van de petitie is een einde aan het preventief dodingsbeleid en dat, als er ergens wel 

vogelgriep wordt geconstateerd, het doden zo stress- en pijnloos mogelijk gebeurt en dat dit 

controleerbaar wordt. De initiatiefnemers zijn van mening dat het de hoogste tijd is dat de politiek 

de werkelijke oorzaak van de desastreuze uitbraken en verspreiding van de hoogpathogene 

vogelgriep aanpakt: de intensieve pluimveehouderij, met haar overvolle stallen en, voor de dieren, 

maar ook voor de mensen, ongezonde leefomstandigheden. 
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Acties tegen doden fipronilkippen 

Op 2 augustus 2017 dienden 5 dierenorganisaties, w.o. Comité Dierennoodhulp en St. Rechten voor 

al wat leeft, gezamenlijk een verzoek in bij de staatssecretaris om handhavend op te treden tegen de 

pluimveehouders die overgingen tot het doden en vernietigen van fipronilkippen. De organisaties 

vonden dat, i.p.v. mee te werken aan het doden, de pluimveehouders die door de overheid op slot 

waren gezet, door de staatssecretaris gesommeerd hadden moeten worden de kippen te behandelen. 

Wij vonden het extra onverteerbaar omdat de fipronileieren door een gebrekkige controle van de 

NVWA al een jaar in de schappen lagen. Toepassing van het verboden bestrijdingsmiddel is 

daardoor onverantwoord lang doorgegaan. De kippen hadden daar niet de dupe van mogen worden. 

 

Op 4 augustus stapten de organisaties samen met een advocaat naar de voorzieningenrechter met het 

verzoek om een voorlopige voorziening om handhavend op te treden tegen pluimveehouders wier 

https://petities.nl/petitions/stop-preventief-doden


kippen besmet waren met Fipronil, door hen geen toestemming te verlenen hun kippen te laten 

doden en vernietigen. De pluimveehouders zouden in plaats daarvan ook kunnen wachter tot de 

Fipronil vanzelf uit de kippen zou zijn verdwenen. De kippen waren immers niet ziek, vormden 

geen gevaar voor de volksgezondheid en er was geen besmettingsrisico. Het om puur economische 

redenen ruimen en vernietigen van kippen, dat hier aan de orde was, is volgens ons in strijd met art. 

2.10, eerste lid, van de Wet Dieren, inzake het doden van dieren, art. 1.3 van de Wet Dieren inzake 

de intrinsieke waarde van het dier, en het ‘nee-tenzij’-principe van de Wet Dieren, ingevolge welk 

principe dieren niet mogen worden gedood als daarvoor geen gegronde reden is. Helaas ging de 

voorzieningenrechter niet inhoudelijk in op onze bezwaren die gebaseerd zijn op de Wet Dieren, en 

hij oordeelde dat de pluimveehouders vrij waren om louter vanwege bedrijfseconomische redenen 

hun kippen te vergassen en te vernietigen. Hoewel de rechter anders oordeelde, houden wij vast aan 

het standpunt dat er geen rechtsgrond is voor het doden en vernietigen van dieren op strikt 

(bedrijfs-)economische gronden, temeer daar er alternatieven waren. In de EG-verordening, die gaat 

over het doden en ruimen van dieren, staat bij de definitie over ruimen dat dit gebeurt wanneer de 

volksgezondheid, het milieu of het dierenwelzijn in gevaar is. Gezonde dieren, waar dit alles niet bij 

speelt, zouden niet op de locatie waar zij worden gehouden vernietigd mogen worden. 

 

Op 10 augustus zonden 7 dierenorganisaties, w.o. Comité Dierennoodhulp en St. Rechten voor al 

wat leeft, gezamenlijk een brandbrief naar de Tweede Kame, met het dringende verzoek om een 

spoeddebat te houden, om zo een einde te kunnen maken aan het doden en vernietigen van 

fipronilkippen. Wij vroegen de Tweede Kamer de staatssecretaris op te roepen zijn medewerking 

aan het preventief doden stop te zetten, over te gaan tot handhaving en de pluimveehouderijen die 

door de overheid op slot waren gezet te sommeren hun kippen te behandelen. Art. 5.10 lid 2 van de 

Wet Dieren bepaalt dat de staatssecretaris een behandelverplichting kan opleggen t.a.v. dieren 

waarbij niet aan het bepaalde bij of krachtens de wet wordt voldaan. Voorts kan op basis daarvan 

een verbod op het doden van dergelijke dieren worden opgelegd. 

 

Wij stonden niet alleen in ons standpunt dat wij het ruimen van gezonde dieren verwerpelijk vinden.  

Ook bekende buitenlandse dierenbelangenorganisaties spraken in de media schande over het feit dat 

de Nederlandse overheid het toestond om gezonde dieren massaal te vergassen en te vernietigen. En 

ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde was hier zeer duidelijk over. 

In hun verklaring stelt de KNMvD: “Het ruien van de ‘gezonde’ dieren op de besmette bedrijven is 

volgens de KNMvD niet de gewenste oplossing.” Helaas trok de overheid zich van alle protesten 

niets aan, en zijn er vanwege de Fipronil miljoenen kippen vergast. Al deze kippen stierven hierdoor 

een langzame en pijnlijke verstikkingsdood. 

 

OFFERFEEST 

 

Oproep aan moslims om het Offerfeest te vieren zonder dierenleed 

Vrijdag 1 september t/m zondag 3 september vierden moslims weer het Offerfeest. Ongeveer 

56.000 schapen, geiten en runderen werden hiervoor in ons land gedood. Dominee Hans Bouma en 

vijf dierenorganisaties (Comité Dierennoodhulp, Een Dier Een Vriend (EDEV) Dier en Recht, 

Dierbewustleven en Rechten voor al wat leeft) vroegen net als voorgaande jaren aan moslims, 

d.m.v. een video-boodschap op You Tube, om tijdens het Offerfeest i.p.v. een dier te slachten geld te 

offeren. Hiermee zouden mensen en ook dieren in nood voorzien kunnen worden van plantaardig 

voedsel en hulpgoederen, en hoeven geen onschuldige dieren te worden gedood. Wanneer moslims 

in Nederland al een schaap of geit hadden besteld, werd hen in overweging gegeven het leven van 

dit dier te sparen. De dierenorganisaties boden aan om dit schaap of deze geit dan op hun kosten op 

te vangen en te herplaatsen op een plek waar het dier oud kan worden en een goed leven krijgt. 

 

De video-boodschap is ondertiteld in het Arabisch, Turks en in het Engels, en werd zoveel mogelijk 

verspreid onder moslimorganisaties. Dit filmpje is op You Tube gezet: 



https://www.youtube.com/watch?v=E5xZpA9g6rM en werd ook via de social media verspreid. Ook 

is er een persbericht over uitgegeven. Helaas is er geen schaap of geit aangeboden. 

 

Protest tegen het doden van schapen die waren ‘gered’ van illegale thuisslacht 

Na een melding van illegale thuisslacht voor het Offerfeest trof een NVWA-inspecteur op 1 

september 2 illegaal en zonder verdoving geslachte schapen aan en nog 2 levende schapen. De 

levende schapen heeft de NVWA samen met de karkassen naar een slachthuis gebracht en daar laten 

doden met als doel: destructie. Argument van de NVWA: de dieren hadden geen oormerk en waren 

daarom niet geschikt voor menselijke consumptie. 

 

Comité Dierennoodhulp en Rechten voor al wat leeft hebben daarop samen een brandbrief gestuurd 

naar de wnd. Staatssecretaris van EZ en naar de VCEZ over het overtreden van de Wet Dieren door 

de NVWA, i.v.m. het onnodig doden van 2 schapen. In de brandbrief vroegen we om handhaving 

van de Wet Dieren en om ervoor te zorgen dat dieren niet langer als een ding kunnen worden 

vernietigd. De NVWA had de schapen ook naar één van de diverse dierenopvangcentra kunnen 

brengen. Daar hadden deze schapen oud mogen worden en waren ze nooit in de consumptie 

terechtgekomen. Dat een oormerk ontbreekt is geen gerechtvaardigde reden om een dier dan maar 

als ding te vernietigen. Ook mag het niet zo zijn dat dieren die ‘gered’ zijn uit een situatie van 

verwaarlozing en mishandeling voor het gemak van de overheid maar even gedood en vernietigd 

worden. 

 

DIVERSE ACTIES 

 

Inzamelingsactie voor dolfijnenvrienden in Japanse gevangenis 

Rechten voor al wat leeft heeft  ondersteuning geboden aan een emailactie, gericht aan Japanse 

ambassadeurs in Nederland en België, i.v.m. de arrestatie van de Nederlandse dierenvriend Peter 

Janssen en 2 Belgische dierenvrienden, die een vreedzame actie uitvoerden uit protest tegen het 

misbruik van dolfijnen in dolfinaria en tegen de massaslachting van dolfijnen die in de Cove in Taiji 

plaatsvindt. Ook heeft Rechten voor al wat leeft financieel bijgedragen aan de boete die betaald 

moest worden om de drie vrij te krijgen. Na 20 dagen werden de 3 dierenvrienden vrijgelaten. 

 

Protest tegen verkoop van pluimvee en watervogels op Marktplaats t.t.v. de vogelgriep 

Comité Dierennoodhulp, St. EDEV en St. Rechten voor al wat leeft hebben gezamenlijk een 

verzoek tot handhaving ingediend bij de NVWA i.v.m. het adverteren op verkkopsites zoals 

Marktplaats met watervogels, kalkoenen en ander pluimvee, terwijl er vogelgriep heerst. Ook de 

directie van Marktplaats kreeg een brief met daarin het dringende verzoek om, zolang er vogelgriep 

heerst, geen advertenties te plaatsen van watervogels en pluimvee die te koop zijn. Marktplaats 

reageerde niet  Op 14 december 2017 stuurden de drie organisaties een brief hierover naar de Vaste 

Commissie voor LNV, met daarin het dringende verzoek om een extra preventie-maatregel tegen 

verspreiding van de vogelgriep te nemen, nl. dat de handel van watervogels en pluimvee door 

hobbyfokkers aan banden wordt gelegd als er vogelgriep heerst en de landelijke maatregelen 

gelden. 

 

Voetbalvereniging stopt met konijnen veilen 

Op zaterdagavond 16 december 2017 wilde voetbalvereniging SJC in Noordwijk als festiviteit een 

veiling organiseren waar ook levende konijnen geveild zouden worden. Namens vijf 

dierenorganisaties, w.o. ook Rechten voor al wat leeft, stuurde Comité Dierennoodhulp een brief 

naar het hele bestuur van de voetbalvereniging. Toen daar geen reactie op kwam stuurde zij een 

brandbrief naar de gemeente, met daarin het dringende verzoek op te treden tegen het veilen van 

levende konijnen. Ook verstuurden we een persbericht. Dit resulteerde er uiteindelijk in dat de 

voetbalvereniging besloot om de konijnen geheel uit de veilingcatalogus te verwijderen en op de 

https://www.youtube.com/watch?v=E5xZpA9g6rM


veiling voortaan alleen pluche konijnen in de konijnenhokken te zetten, als herinnering aan hoe het 

ooit begonnen was. 

 

CONTACTBLAD ‘RELATIE MENS EN DIER 

Ook in 2017 hebben we 4 keer het contactblad uitgebracht, waarin we weer hebben gewezen op de 

misstanden in de omgang met dieren. Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: het leed 

van en onze hulp aan zwerfkatten, het verband tussen de intensieve veehouderij/onze 

vleesconsumptie en de klimaatverandering, het dierenleed dat kleeft aan leerproducten, deze keer 

met name de productie van leer voor autobekleding, bankstellen etc., de volkomen zinloze en wrede 

jacht op, én vergassing van gnnzen, het verband tussen Vereniging Natuurmonumenten en jacht, de 

jagersmentaliteit en de jacht op edelherten en vossen, de positieve ontwikkelingen omtrent 

dierproeven, mishandeling van kakkerlakken, methode om padden uit de put te redden, de 

vogelgriep, het nertsenfokverbod, de malafide puppyhandel, de problemen in de 

Oostvaardersplassen, het cameratoezicht in slachthuizen, slachterij VION en de CO2-bedwelming 

van varkens, het verbod op onverdoofd slachten in België, protest tegen het hoog-risico-beleid t.o.v. 

honden, de handel in honden- en kattenvlees en de galberenindustrie in Azië, de Fipronilcrisis, de 

vele stalbranden en het gebrek aan maatregelen daartegen, cursussen in slachten en strikken zetten, 

het verkeerde bijtincidentenbeleid van de overheid en met name van het Openbaar Ministerie (het 

dier is niet meer dan een ding) 

 

DEELNAME AAN DIERENCOALITIE 

Rechten voor al wat leeft is actief vertegenwoordigd in de Dierencoalitie. Dit is een 

samenwerkingsverband van 14 dierenbeschermingsorganisaties, met een gezamenlijke achterban 

van rond een half miljoen leden/donateurs. De Dierencoalitie vertegenwoordigt deze 

dierenbeschermingsorganisaties met het doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke 

kwesties effectief voor de belangen van dieren op te komen. De Dierencoalitie bestaat inmiddels 12 

jaar. 

 

De 14 dierenbeschermingsorganisaties die zijn aangesloten zijn: 

Stichting AAP, Bont voor Dieren, CAS International (Comité Anti Stierenvechten), CIWF 

(Compassion in World Farming Nederland), De Faunabescherming, Eyes on Animals, IFAW 

(International Fund for Animal Welfare), Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van 

Dieren, Stichting Belangengroep Rechten voor al wat leeft, Stichting DierenLot, Stichting Comité 

Dierennoodhulp, Stichting Vissenbescherming, Stichting World Animal Net, World Animal 

Protection. 

 

STEUN AAN ANDERE ORGANISATIES 

Uit de gelden die wij binnenkrijgen via onze donateurs steunden wij in 2017 weer een aantal 

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

Stichting Comité Dierennoodhulp, Stichting Fideilin Support, 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 2017 
  
Vermogen per 1 januari 2017                                              €  77.276 
  
Inkomsten: 
Donaties                                    €   8.711 
Rente banksaldi                        €      335 
  
                                                  _______ 
  
Inkomsten totaal                                                                   €     9.046   
  
                                                                                                  _________ 
                                                                                                
                                                                                                  €  86.322 
  
Uitgaven: 
Donaties aan derden               €  24.605 
Drukwerk en reclame              €    1.881 
Kantoorkosten incl.  
                 portokosten            €      821 
Accountantskosten                 €      708 
Servicekosten en bij- 
                dragen bank           €        44 
  
                                               _______ 
  
Uitgaven totaal                                                                      €  28.059 
  
                                                                                                 ________ 
  
Vermogen per 31 december 2017                                     €  58.263 
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