Kom je aan dieren, dan kom je aan Aleid Stoel
Toen wij de balans opmaakten
en de handtekeningen telden
van de internationale petitie tegen
konijnenkooien viel ons op dat er
geweldig veel namen uit Zwolle en
omgeving kwamen. Al snel begrepen
we hoe dat kwam: dit was het werk
van onze trouwe vrijwilligster Aleid
Stoel.

Aleid Stoel, dierenbeschermster met hart
en ziel. Ook dagblad De Stentor schonk
aandacht aan haar geweldige prestatie.

Mevrouw Aleid Stoel, 88 jaar jong,
zet zich al jaren in voor de dieren. Van
circusolifanten tot kettinghonden en
van stadsduiven tot de konijnen in de
vee-industrie, Aleid komt voor hen in
actie. “Dieren zijn altijd de pineut.

Ze verdienen onze steun. Het voelt als
mijn plicht om voor hen op te komen.”
zegt ze.
Voor onze petitie tegen
konijnenkooien in de Europese
vee-industrie, die wij deze maand in
Brussel overhandigden, haalde Aleid
Stoel eigenhandig maar liefst 800
handtekeningen op. Dat deed ze op
straat in en rond Zwolle. Reden voor
ons om haar eens in het zonnetje te
zetten en haar te bedanken voor deze
geweldige prestatie. Uit handen van
directeur Geert Laugs ontving zij een
oorkonde en een cadeau.

NIEUWSBRIEF
zomer 2016

ALS MOEDER
Wil je het beste
voor je kind

Amerikaanse supermarkten stoppen met kooi-ei
Op het gebied van dierenwelzijn lopen
de Verenigde Staten nog vaak achter
op Europa. Maar de afgelopen
maanden lijkt er een kleine revolutie
gaande voor de Amerikaanse kip: in
korte tijd verklaarden meer dan 15
grote supermarktketens te gaan
stoppen met de verkoop van
legbatterij-eieren. Onze Amerikaanse
CIWF-collega’s haalden de afgelopen
tijd alles uit de kast (van mailacties tot
heuse Adele persiflages!) en boekten

prachtige successen: de supermarkt,
waaronder marktleider Wallmart,
hebben alle toegezegd uiterlijk in 2025
geen eieren van kippen uit
legbatterijkooien meer in de schappen
te hebben liggen. Dat klinkt ver weg,
maar het vraagt dan ook een grote
omschakeling voor Amerikaanse
boeren. Helaas zijn er momenteel niet
voldoende scharrel-, vrije uitloop- en
biologische eieren in de VS om al in de
vraag te voorzien.

Strijd tegen de embryofabriek
Afgelopen winter kwamen jullie
massaal in actie om de plannen voor
de bouw van de embryofabriek voor
‘superkoeien’ in Wichmond tegen te
houden. De provincie Gelderland en de
gemeente Bronckhorst ontvingen ruim
10.000 protestmails en wij gingen met
de gemeente in gesprek. Kortgeleden
was er een belangrijke doorbraak: de
rechtbank vernietigde de vergunning
voor de bouw, nadat omwonenden
tezamen met de Gelderse Natuur- en
Milieufederatie een rechtszaak hadden
aangespannen.

zwanger gemaakt en met hormonen
behandeld. De embryo’s worden
daarna – met soms wel 10 tegelijk –
uitgezogen, en vervolgens opgestuurd
en ingebracht bij koeien op zijn
gigafarm in Brazilië. Daar zullen ze
uitgroeien tot ‘superkoeien’ die
heel veel melk geven, hetgeen gepaard
gaat met veel gezond- en
welzijnsproblemen. Zo leidt de
embryofabriek niet alleen tot
dierenleed in Nederland, maar ook tot
zeer ernstige welzijnsproblemen bij de
100.000 koeien op de gigafarm.

De bouw van de embryofabriek in
Wichmond is een plan van internetmiljonair Kees Koolen, oprichter van
Booking.com. In een megastal voor
650 koeien wil hij embryo’s van
hoogproductieve ‘superkoeien’
kweken. De koeien worden continu

Wij zijn dan ook erg blij met de
uitspraak van de rechter. Koolen en
de gemeente kunnen nu echter nog
in beroep gaan. Wij houden jullie op
de hoogte en blijven er alles aan doen
om de bouw van de embryofabriek te
stoppen.
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Klonen? Dat wil niemand
Moedervarkens op
NS-stations
Strijd tegen de
embryofabriek
Aleid Stoel: 88-jarige
dierenbeschermster

Als moeder wil je zorgen voor je kind, maar in de
vee-industrie komt daar niets van terecht. Kalfjes worden
kort na de geboorte weggehaald. Kippen leggen elke dag
een ei, maar broeden er nooit een uit. Moedervarkens
kunnen, vastgeklemd tussen stalen stangen, hun biggen
niet de moederzorg geven die ze zouden willen.
Alle dieren in de vee-industrie verdienen een beter leven
en de mogelijkheid voor hun jongen te zorgen, zoals ze
dat van nature zouden doen. Daarvoor voeren wij actie!

KLONEN? Dat wil niemand

Geachte lezer,
Krappe kooien, overvolle hokken en
pijnlijke lichamelijke ingrepen, zoals
castratie of het afknippen van
biggenstaarten. Daaraan denken veel
mensen als we het hebben over het
dierenleed in de vee-industrie. Maar
heeft u er al eens over nagedacht hoe
al die dieren ter wereld komen?
Lang geleden zette een boer een stier
bij de koe als er nageslacht nodig was,
maar in de moderne vee-industrie gaat
dat heel anders. Gespecialiseerde
bedrijven vangen sperma bij
geselecteerde mannetjes. Dat wordt
dan via kunstmatige inseminatie bij de
vrouwtjes ingebracht. Andere bedrijven
gaan verder en behandelen koeien die
veel melk geven met hormonen om na
één bevruchting soms wel tien
embryo’s te krijgen. Die worden dan uit
de koe gespoeld en vervolgens
getransplanteerd naar draagkoeien,
soms zelfs in een ander werelddeel.
En dat is nog niet alles: in laboratoria
in de VS, Azië en Zuid-Amerika worden
al volop dieren gekloond.
Al die ‘moderne’ technieken hebben
iets gemeenschappelijk: ze dienen
om zo snel mogelijk dieren voort te
brengen die sneller groeien of zoveel
mogelijk produceren. En of het nu gaat
om de fokstier die nooit een koe ziet,
om de koe die allerlei onnodig
medisch gesol moet dulden voordat
haar embryo’s worden uitgespoeld, of
om de gekloonde dieren die vaak dood
of verminkt ter wereld komen: de
dieren zijn altijd de dupe van de
menselijke zucht naar economisch
gewin.

Veertig Mark Ruttes op een rij. Het was voor vele
voorbijgangers wel even schrikken. Begin maart kwamen
onze 40 ‘klonen’ van Mark Rutte in actie in Den Haag tegen
het klonen van landbouwdieren. Ze marcheerden door de
stad en boden onze petitie met ruim 10.000
handtekeningen aan op het Binnenhof. Een ludieke actie,
die veel bekijks van de media trok, maar wel met een heel
serieuze boodschap.

Bij het klonen van dieren wordt uit erfelijk materiaal van
slechts één ouder een embryo gemaakt en ingebracht bij
een draagmoeder. Veruit de meeste embryo’s sterven echter
tijdens de zwangerschap; gekloonde dieren die wél levend
geboren worden, hebben vaak ernstige afwijkingen, zoals
misvormingen, nier-, hersen- en longafwijkingen, en sterven
veelal vroeg.
Het klonen wordt bij landbouwdieren gebruikt als een
manier om hoogproductieve ‘superdieren’ te fokken, zoals
snelgroeiende varkens of koeien die heel veel melk
geven. Die hoge productiviteit gaat echter gepaard met
ernstige welzijns- en gezondheidsproblemen.

Klonen gaat gepaard met ernstig dierenleed en is ethisch
zeer omstreden. Maar Nederland is, als een van de weinige
EU-landen, tegen een volledig verbod op klonen. Vorig jaar
september stemde de overgrote meerderheid van het
Europees Parlement voor een nieuwe anti-kloonwet.
Nederland is nu voorzitter van de EU, maar lijkt de invoering
van de wet moedwillig te blokkeren door deze niet verder te
agenderen. Reden voor ons om Mark Rutte, als
EU-voorzitter, ook maar eens te ‘klonen’.

Daarnaast blijkt uit een EU-enquête dat de grote meerderheid van de Europese burgers geen kloonvlees op het bord
wil. Redenen te over dus om voor eens en altijd de deur te
sluiten voor klonen en een Europees verbod in te stellen.

Fijne moederdag!

In Nederland lijden ruim 1 miljoen
moedervarkens een treurig en ellendig
leven in dichte stallen. Hun taak: zoveel
mogelijk biggetjes krijgen. Een deel van
hun leven worden zij vastgezet in krappe
kraamkooien, waarin zij hun biggetjes
niet de moederzorg kunnen geven die zij
zouden willen. Het opsluiten van
moedervarkens is wreed en onnodig en
wordt beschouwd als een van de grootste
welzijnsproblemen in de varkenshouderij.
Daarom willen wij dat er zo snel mogelijk
een Nederlands verbod komt op het
gebruik van kraamkooien. Landen als
Zwitserland en Zweden gingen ons al voor.

Als je in de week voor Moederdag met de
trein hebt gereisd, heb je ze wellicht zien
hangen: onze moedervarkenposters.
Honderdduizenden mensen zagen het
leed van de moedervarkens, samen met
onze oproep in actie te komen. Deze
posteractie werd geheel mogelijk
gemaakt door de steun van donateurs
zoals jij. Overweldigend waren de
reacties op onze crowdfundingsactie:
binnen 2 weken doneerden jullie samen
ruim 13.500 euro. Een geweldig
resultaat!

Maar liefst 100 posters hingen op grote NS-stations door heel Nederland.
Jij kunt meehelpen door onze petitie te tekenen op ciwf.nl/moedervarkens.

600.000 handtekeningen!

Compassion in World Farming voert
óók actie tegen dit dierenleed. In deze
nieuwsbrief leest u er meer over. Blijft
u ons daarbij steunen?

Met een leger van 50 ‘konijnen’ reisden we naar Brussel
om onze internationale petitie tegen konijnenooien in de
vee-industrie te overhandigen. Martijn van Dam, naast
staatssecretaris van Landbouw tijdelijk ook voorzitter van de
Europese Landbouwraad, nam de ruim 600.000
handtekeningen persoonlijk in ontvangst. Momenteel bestaan
er geen Europese regels voor het welzijn van konijnen, maar
mede dankzij het overweldigende aantal handtekeningen op
de petitie en het lobbywerk staat konijnenwelzijn nu op de
kaart in Europa: er is inmiddels opdracht gegeven voor het
schrijven van een initiatiefrapport, de eerste stap naar
Europese wetgeving! Alle petitie ondertekenaars, heel hartelijk
dank!

Dit kalfje heeft geluk. Het groeit buiten op bij zijn moeder.
In de vee-industrie gaat het heel anders. Daar worden jonge
kalfjes kort na de geboorte bij hun moeder weggehaald,
zodat boeren de koeien kunnen melken.

Geert Laugs,
Directeur
Compassion in
World Farming
Nederland
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