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Stichting Een DIER Een VRIEND
organisatie voor de belangen van dieren en diervriendelijke consumenten

Ook in 2019 maakte uw steun een verschil voor dieren



Organisatie

In 2019 bestond het bestuur van Een DIER Een VRIEND uit

G.F.R.J. Deckers, voorzitter/penningmeester en mede-oprichter
A.J. van Steijn, secretaris en mede-oprichter
A.P. Koenen, lid
S.J. Toetenel, lid

We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden met nummer 27175747

Ons RSIN nummer is: 8073.71.440

In de jaren “80 begonnen in de regio Rijnmond als ‘Werkgroep Diervriendelijk Rotterdam’ werd Een
DIER Een VRIEND als stichting opgericht op 17 november 1998. Onder de huidige naam werken we
inmiddels 21 jaar. Ons bescheiden kantoor is gevestigd in Den Haag.

Door ons werk maken we niet altijd overal vrienden en we publiceren uit veiligheidsoverwegingen ons
kantooradres daarom niet publiekelijk.

We zijn als volgt bereikbaar:

Een DIER Een VRIEND
Postbus 93029
2509 AA  Den Haag

www.diervriendelijk.nl
info@diervriendelijk.nl
070 3833 699
iban  NL13 TRIO 0197 6203 29
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Dankwoord

Lieve donateurs, dierenvrienden,

U steunt stichting Een DIER Een VRIEND met losse giften of via ons periodieke programma. Hiervoor
willen wij u hartelijk danken - zonder uw steun kunnen we ons belangrijke werk niet doen. In dit verslag
tonen we u graag waarvoor we uw steun in 2019 hebben kunnen inzetten.

Een DIER Een VRIEND werkt aan een maatschappij waarin dieren vrij en in een diervriendelijke
natuurlijke omgeving kunnen leven. Het doel van Een DIER Een VRIEND is dat dieren niet meer hoeven
lijden. We streven naar een diervriendelijke samenleving. Daarom willen wij onder meer dat de rechten
van dieren in de grondwet worden opgenomen. Diervriendelijk Nederland komt vreedzaam op voor de
rechten van dieren, door ons in te zetten tegen alle vormen van dierenleed. Vele miljoenen dieren
hebben dagelijks onze hulp nodig. Dit doen wij door mensen positief te motiveren diervriendelijke
keuzes te maken, bedrijven en overheden voor te lichten over het voeren van diervriendelijk beleid,
campagnes te voeren richting bedrijven die geen diervriendelijker beleid willen aannemen en door ons in
te zetten voor meer diervriendelijke producten op de markt.

Met een relatief klein team van enthousiaste mensen en diverse samenwerkingen - zowel landelijk als
internationaal - en waarbij we gebruik maken van zoveel mogelijk vrijwilligers, stellen wij dagelijks vele
dieronvriendelijke situaties aan de kaak in de media, met campagnes, op social media richting de
politiek en controle- en/of handhavingsinstanties, in rechtsgedingen en bij bedrijven en organisaties die
zich schuldig maken aan dit leed. Met een bescheiden kantoor zijn we in staat enorm veel te kunnen
doen, en we zijn trots dat we er voor de dieren kunnen zijn! De oprichters van Een DIER Een VRIEND
hebben reeds heel hun volwassen leven ten dienste van de dieren gesteld.

In 2019 hebben we ons zoals ieder jaar volop ingezet om onze doelstellingen te realiseren, ondanks ons
kleine budget. We vinden werken aan de doelstellingen van groter belang dan dagelijks bezig zijn met
het  verwerven van fondsen. Ons financieel verslag publiceren we apart van ons 'activiteitenverslag'.

We krijgen geen steun van de overheid - als je dieren misbruikt krijg je dat wel. Een DIER Een VRIEND
is dus afhankelijk van giften door donateurs, fondsen en zusterorganisaties. Alle beetjes helpen ons ons
werk te kunnen doen, en wij zijn even dankbaar voor de grote als voor de kleine giften.
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Werkwijze

Een DIER Een VRIEND werkt het liefst op gebieden met zo groot mogelijk resultaat, ook wel ‘effectief
altruïsme’ genoemd. De effecten van ons werk zijn in dit jaarverslag te lezen. We delen de uitvoering
van onze statutaire doelstelling in zes werkgebieden in, waarin alle vormen van dierenleed te
categoriseren zijn:

● dieren voor voeding
● dieren voor kleding
● dieren in laboratoria
● dieren ter amusement
● dieren in het wild
● dieren thuis

We doen veel aan voorlichting richting consument, bedrijfsleven en politiek, en ook steunen we diverse
directe dierenhulp projecten en informeren consumenten over diervriendelijk leven en de verhouding
van de huidige klimaatcrisis, waartoe voor het grootste deel wordt bijgedragen door de vleesindustrie.

Samenwerking

We geloven in doeltreffend werken met effectieve resultaten en werken daarom samen met andere
dierenbelangenorganisaties, zowel naast elkaar als in diverse samenwerkingsverbanden, projecten en
coalities waaronder de Open Wing Alliance, Comité Dierennoodhulp, GAIA, Ric O’Barry’s Dolphin
Project, Empty the Tanks Day, Go Palm Oil Free, Animal Rights NL, JAAN Nederland, de European
Coalition to End Animal Experiments en daaropvolgend Cruelty Free Europe en de partners daarin,
onder meer ten behoeve van de Humane Cosmetics Standard (het internationale ‘Leaping Bunny’
keurmerk voor dierproefvrije cosmetica), Dolfinariumvrij Nederland, Stichting Dier & Werk, Stichting voor
de Afschaffing van Dierproeven, dominee drs. Hans Bouma en specifiek de Vredesdienst voor Dieren
jaarlijks in de week voor kerst.

Geweldloos en a-politiek

Een DIER Een VRIEND is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren en
diervriendelijke consumenten. De werkwijze van Een DIER Een VRIEND kenmerkt zich door het in de
publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale manieren te bestrijden. Een
DIER Een VRIEND voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties en zetelt om
doeltreffend te werken in diverse nationale en internationale coalities en samenwerkingsverbanden.

Daarnaast geeft Een DIER Een VRIEND voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met
politiek en bedrijfsleven om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te
brengen. Een DIER Een VRIEND acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur,
persoon of ideologische overtuiging.

Bij activiteiten van Een DIER Een VRIEND ligt de aandacht bij dieren en het verschrikkelijke leed dat
dieren aangedaan wordt. Dierenvrienden (en zo ook hun vijanden) zijn te vinden onder zowel links- als
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rechts georiënteerde personen en bij alle politieke richtingen, het opkomen voor de rechten van dieren
heeft geen politieke kleur. Het maakt een dier niet uit wie het is die bereid is hen te helpen, welke kleur
die heeft of waar die vandaan komt.

Een DIER Een VRIEND is tegen iedere vorm van geweld richting mens en dier. Uitingen, op welke
manier dan ook, die strijdig zijn met bovenstaande basisprincipes worden bij Een DIER Een VRIEND
niet getolereerd. Een DIER Een VRIEND is zowel tegen speciesisme als fascisme. Het bestuur behoudt
zich het recht voor zo nodig maatregelen te nemen om zorg te dragen dat het beleid en het imago van
de organisatie stand houdt.
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Campagnes en acties, en overwinningen in 2019

Met behulp van vele vrijwilligers, zowel op kantoor als op straat met acties en andere activiteiten, en ook
door middel van steeds belangrijker wordend digitaal actievoeren hebben we ook dit jaar weer veel voor
de dieren kunnen betekenen. Hieronder een opsomming ingedeeld in onze zes werkgebieden.

Dieren voor voeding

Als onderdeel van de wereldwijde Open Wing Alliance werd een campagne richting Hilton Hotels
gelanceerd met het verzoek te stoppen eieren te gebruiken van kippen die in smerige kleine kooitjes
hun leven moeten doorbrengen. Binnen 24 uur hadden we reeds resultaat en antwoordde het bedrijf
met een geformuleerd beleid om in hun gehele keten over te stappen op kooi-vrije eieren!

Ook werd een internationale campagne richting hotelketen Best Western gestart die resulteerde in een
wereldwijd kooi-vrij beleid voor hun hotelketen. Een campagne richting Starbucks resulteerde wel in een
beter beleid ten aanzien van kippen in kooien, maar het bedrijf wilde die zegen niet delen met de
organisaties die zich hiertoe inspanden.

Met een kleine delegatie werd deelgenomen aan de Global Summit to End Cages in Warschau, waar
kennis werd gedeeld en trainingen werden gegeven, en toekomstige internationale campagnes werden
voorbesproken en voorbereid.

Dankzij een financiële bijdrage van zusterorganisatie The Humane League uit de VS kon een
medewerker worden aangenomen ten behoeve van de internationale kooivrij campagne. Het team van
Een DIER Een VRIEND kreeg een training van medewerkers van de collega’s uit Amerika.

Wyndham Worldwide, ‘s werelds grootste hotelketen (Wyndham Hotels & Resorts en Wyndham
Destinations) is een alomvattend wereldwijd beleid aangegaan dat uiterlijk in 2025 volledig
geïmplementeerd zal zijn en is van toepassing op alle eiproducten op al hun locaties wereldwijd, vereist
jaarlijkse voortgangsrapportage en zal in alle markten van Wyndham worden ingezet – inclusief de
Nederlandse filialen van Days Inn Hotels en Ramada Hotels. Het beleid volgt na een internationale
campagne samen met 70 grote dierenbelangenorganisaties verenigd in de Open Wing Alliance, een
globale coalitie om het misbruik van kippen wereldwijd te stoppen.

Samen met zusterorganisaties waar de internationaal opererende Nederlandse eierbaron Interovo
gevestigd is werd een onderzoek naar het bedrijf uitgevoerd. Undercover beelden uit enkele van hun
Franse stallen werden gepubliceerd, doch voor alleen Frankrijk wilde InterOvo beloven met kooi-eieren
te stoppen. Het Nederlandse kantoor van InterOvo weigert iedere vorm van communicatie.

Onze voorzitter Geoffrey Deckers vervulde een adviserende functie voor de internationale Save
Movement en stichting Konijn in Nood.

Samen met Comité Dierennoodhulp werd naar aanleiding van het ontstaan van een hype het Meldpunt
Kuikentjesmisbruik gestart: burgers die kuikentjes in etalages zien (met name rond Pasen) of
broedmachine ‘projecten’ zoals op scholen en bij kinderboerderijen kunnen deze melden waarna we
deze benaderen om te kijken of we dit onnodige dierenleed kunnen stoppen. Te vaak eindigen deze
dieren ook als zwerfkippen. Diverse scholen, bejaardenhuizen en winkels hebben we zover weten te
krijgen te stoppen met dit misbruik van deze weerloze baby-dieren.
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Het bedrijf Continental Foods (o.m. bekend van de sauzen van Devos Lemmens) heeft in 2019 na
gebundelde Europese druk vanuit de Open Wing Alliance de Better Chicken Commitment ondertekend.
Ook Kentucky Fried Chicken ondertekende de Better Chicken Commitment. De Better Chicken
Commitment kan vergeleken worden met 2 of 3 sterren van het in Nederland bekende) Beter Leven
keurmerk, maar dan internationaal. Dit betekent voor vele miljoenen kuikens dat zij niet op ziekelijk
snelle wijze hoeven groeien tot ‘plofkip’ en betere voedings- en huisvestingsomstandigheden krijgen.

Er is een in Europees samenwerkingsverband een campagne gestart richting Subway, die nog steeds
vlees van plofkuikentjes op broodjes verkoopt alsof het vlees van volwassen dieren is. Deze kippen in
de Europese toeleveringsketens van Subway zitten nog steeds opgesloten in overvolle en smerige
schuren. De vogels kunnen hier niets doen dat natuurlijk of belangrijk voor hen is en ontwikkelen hier
enorme gezondheidsproblemen die resulteren in overgewicht, gebroken botten, misvormingen en verlies
van het verenkleed.

Op donderdag 4 juli organiseerden we, zoals voorgaande jaren, de Klimaat- en Diervriendelijke
Parlementaire BBQ 2019 op de laatste werkdag voor het politieke zomerreces, als positieve
tegenhanger op de parlementaire barbecue waarmee lobbyisten van de vleesindustrie al 40+ jaar onze
politici fêteert. Deze wordt zoals altijd gehouden op het Plein, recht voor de hoofdingang van het
Parlementsgebouw. Het evenement is bedoeld voor Eerste en Tweede Kamerleden, ministeries en hun
medewerkers en leden van de media, om hen te informeren over de schadelijke gevolgen van deze
destructieve industrie op het welzijn van dieren, het klimaat en de volksgezondheid. Een DIER Een
VRIEND vindt het onbestaanbaar dat deze destructieve industrie onze volksvertegenwoordiging en de
regering al jaren zo mag blijven beïnvloeden. Van juist deze industrie – die in elkaar zou klappen zonder
de jaarlijkse vele honderden miljoenen euro’s subsidies en zonder de andere financiële en
belastingvoordeeltjes die zij jaarlijks ontvangen van de overheid – zou de politiek ver af moeten blijven.

Samen met onze vrienden van de Belgische organisatie GAIA hebben we alle leden van de Eerste en
Tweede Kamer een exemplaar gegeven van de Nederlandse vertaling van het boek 'Nooit meer
slachten', geschreven door Paul Shapiro. Kweekvlees is inmiddels al lang een mogelijkheid om de
wreedheden van de vleesindustrie te kunnen overslaan en op klimaatvriendelijke wijze vlees in een
laboratorium te produceren. Nu dit mogelijk is, is er toch geen excuus meer om dieren te laten
mishandelen door de vleesindustrie!? De machtige lobby van de vleesindustrie en boeren in de politiek
houden dit echter al jaren tegen ..

Schapen en geiten die gered worden van de illegale slacht voor het islamitisch offerfeest, hoeven sinds
augustus 2019 niet meer te worden gedood bij inbeslagname en kunnen voortaan naar
opvangadressen. Samen met Comité Dierennoodhulp hebben we hier afspraken over gemaakt met de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dit jaar mochten we voor het eerst in beslag genomen dieren
ophalen naar opvangadressen brengen. Voorheen werden in beslag genomen offerdieren alsnog
gedood bij een slachterij, of ‘vernietigd’. Vaak worden oormerken van illegale offerdieren weggehaald,
zodat ze niet herleidbaar zijn. Comité Dierennoodhulp zorgt voor opvangadressen voor deze dieren

Op 4 oktober werd bij ons op kantoor, waar ook het secretariaat van zusterorganisatie Red een Legkip is
gevestigd, door de afdeling Zuid-Holland van de Partij voor de Dieren een Award uitgereikt voor hun
levensreddend werk van jaarlijks omstreeks 2.000 leghennen - die voor adoptie worden
geresocialiseerd.
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Dieren voor kleding

Het onderwerp ‘dieren voor kleding’ heeft geen specifieke focus of activiteiten gehad vanuit onze
organisatie in 2019. Onze uitdeel-flyer over bont is wel door lokale dierenvrienden aangevraagd en
verspreid.

Dieren in laboratoria

Onze organisatie leidt reeds jaren in de persoon van onze voorzitter Geoffrey Deckers als chair de
European Coalition to End Animal Experiments. Het werk van de coalitie bestaat uit lobby bij het
Europees Parlement, de organisatie van het internationale Leaping Bunny keurmerk voor dierproefvrije
cosmetica, en onderzoeken onder meer diervrije alternatieven voor experimenten om aan te dragen ten
behoeve van het Europese REACH programma voor de veiligheid chemicaliën - iets waar
dierproefnemers te lui voor blijken te zijn maar wèl qua regelgeving verplicht toe zijn. Zo nu en dan
worden undercover onderzoeken in proefdierlaboratoria gepubliceerd. De coalitie is momenteel in
transitie naar Cruelty Free Europe, en de zetel wordt gewijzigd naar Brussel (de huidige zetel is in
Londen, maar Engeland verlaat de Europese Unie).

Onze campagne ‘Alle Apen Vrij!’ richting het apenvivisectiecentrum BPRC loopt nu sinds 2006, toen de
laatste Nederlandse test-chimpansees vanuit de Apenhel van Rijswijk met pensioen naar stichting AAP
mochten van de overheid. Na dat succes hebben we de voorgaande campagne ‘de Apenhel van
Rijswijk’ voortgezet onder die nieuwe naam met de intentie alle (andere) apen ook vrij te krijgen. Er is
volop gelobbyd met diverse politici bij diverse partijen uit de landelijke politiek. Op Wereldproefdierendag
24 april was een grote demonstratie bij het BPRC en door het hele jaar werden enkele tientallen acties
georganiseerd, waaronder regelmatige ‘eenmansacties’ door individuele burgers, gesteund vanuit onze
campagne - met aandacht voor de veiligheid van deze protesterende burgers door ‘buddies’ (in het
verleden hebben medewerkers van dit laboratorium geprobeerd tijdens protesten dierenvrienden aan te
rijden met auto’s). Ook in het najaar werd een grote mars georganiseerd door Rijswijk naar het
apenvivisectiecentrum. Enkele acties bij het apenvivisectiecentrum werden ondersteund door Animal
Rights. Het BPRC heeft in 2018 de opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
gekregen om het aantal dierproeven met 40% te verminderen, en moest per direct beginnen met het
verkleinen van de fokkolonie door geboortebeperking. Dit jaar presenteerde het BPRC echter een plan
dat meer op een reclamefolder lijkt met daarin een geplande reductie van zo’n 30%. Tweede Kamerlid
Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld. Er is eind 2019 tot in begin van
het volgend jaar een korte internetcampagne gevoerd over de experimenten bij het BPRC met
marmoset aapjes voor Parkinson - waartoe bij de dieren symptomen worden nagebootst door middel
van toedienen van hard-drugs, wat niet als wetenschappelijk onderzoek neergezet kan worden: er is niet
een Parkinsonpatiënt die op die manier de ziekte krijgt ..

Onze collega’s van Animal Rights werden bijgestaan in hun vergelijkend onderzoek naar alle reportages
door Nederlandse dierproefnemers aan de overheid. Doordat we al ruim drie decennia actief zijn
hebben we een zeer uitgebreid archief.

We hebben in 2019 meegewerkt aan enkele filmproducties over dierproeven, zoals ‘Voor de Mens’ en
‘Non Human Person’.
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Dieren ter amusement

Een DIER Een VRIEND is aangesloten bij een ‘informele dolfijnencoalitie’ waarin we ons met andere
dierenbelangenorganisaties richten op winkels en websites waar kaartjes voor toegang met korting bij
het dolfinarium in Harderwijk te koop worden aangeboden. Deze firma’s worden benaderd met
informatie over dolfijnen in gevangenschap, en het verzoek te stoppen met kaartjes voor dit watercircus
met zeezoogdieren.

Samen met andere organisaties hebben we ons aangesloten bij de Internationale ‘Empty the Tanks
Day’, met een publieksvriendelijk protest bij het dolfinarium in Harderwijk. Dit jaar werden op deze dag
wereldwijd in 24 landen meer dan 70 activiteiten georganiseerd om mensen te informeren over dolfinaria
en aquaria.

Verenigd met diverse andere organisaties werd een beroepsprocedure gevoerd over de door
GroenLinks burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog verstrekte vergunning aan het
‘Folkloristisch Pinksterfeest’ om een haan drie dagen in een mand op te sluiten, hangend in weer en
wind aan een mast op 18 meter hoogte. Er zijn echter slechts minimale ‘welzijnseisen’ opgelegd aan de
organisatoren.

Bij de Raad van State werd een procedure gevoerd om de ‘haan van Kallemooi’ te beschermen. Dit is
een middeleeuwse traditie tijdens Pinksteren waarbij op Terschelling een haan enkele dagen
gedwongen wordt in een mand omhoog gehesen aan een mast te moeten leven. Hiermee wordt de Wet
houders van dieren overtreden - maar zelfs een GroenLinks burgemeester op dat eiland heeft geen
boodschap aan wet- en regelgeving voor dieren ..

Dieren in het wild

Onze voorzitter Geoffrey Deckers vervult een bestuursfunctie bij de Nederlandse stichting JAAN, ter
ondersteuning van het werk van Jakarta Animal Aid Network - opgericht door Femke den Haas - die
enkele opvanglocaties in Indonesië exploiteert en, onder meer samen met het Ministerie van Bosbouw,
aldaar tegen stropers en andere dierenhandelaren optreedt, en waarmee gezamenlijk het keurmerk
Palmoil Free wordt uitgevoerd.

Al enkele jaren zijn we aangesloten bij Ric O’Barry’s Dolphin Project (de oud-dolfijnentrainer van de
TV-serie Flipper) om te ageren tegen de gruwelijke dolfijnenjacht door Japan, en we organiseren we
tijdens het jachtseizoen regelmatig protesten bij de Japanse Ambassade in Den Haag.

Het Rainforest Climate protest van de internationale Save Movement bij de Braziliaanse ambassade in
Den Haag werd bijgestaan door Een DIER Een VRIEND.

Dieren thuis

Onze voorzitter Geoffrey Deckers vervult enkele bestuursfuncties zoals bij dierenopvang La Gula Lupis
en de relatief nieuwe Nederlandse Federatie van Dierenopvang Organisaties NFDO sinds de oprichting
daarvan, ter ondersteuning van kleine asielen en ander opvangorganisaties in ons land.
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Gezelschapsdieren die geen thuis hebben of hun thuis of ‘baasje’ zijn kwijtgeraakt hebben ook onze
hulp en zorg nodig. We steunen middelgrote en kleine zwerfdierenprojecten in diverse steden in
Nederland (met name katten), en soms ook in het buitenland (diverse diersoorten).

Algemeen

Voorts werden enkele gastlessen gegeven op o.m. Haagse Hogeschool en internationale scholen en
tientallen kleine lokale acties georganiseerd in diverse steden binnen lopende campagnes, of lokaal
georganiseerde acties ondersteund vanuit ons secretariaat met actiematerialen zoals borden banners
en flyers, persberichten en ander contact met onder meer lokale media.

Ook in 2019 hebben we een veelvoud aan WOB-procedures gevoerd en Handhavingsverzoeken
ingediend ten behoeve van diverse onderwerpen en ook samen met meerdere zusterorganisaties. De
algemene tendens bij de handhavers van onze overheid is echter het weigeren in te gaan op de
verzoeken, of om organisaties als de onze en diervriendelijke burgers persoonlijk als
‘niet-belanghebbend’ te kwalificeren, waarna bezwaar- en beroepsprocedures moeten worden gevoerd.
De vraag blijft natuurlijk waarom deze overheids- en bestuursorganen weigeren aan wet- en regelgeving
te voldoen.

Er is een WOB-procedure gevoerd in 3 delen richting Erasmus MC, de NVWA en Centrale Commissie
Dierproeven over samenspannen tegen onze organisatie en vertegenwoordiger van rechtswege, omdat
Hoofd Dierproeven van Erasmus, Martje Fentener van Vlissingen, ter zitting bij de Raad van State heeft
bekend gemaakt dat zij samenspannen om het democratisch recht bij procedures tegen te werken.
Zulke afspraken zijn, en ook het delen van gegevens over onze voorzitter daartoe, zijn illegaal. De
procedures die wij voeren zijn juridische procedures en geen ‘misbruik van recht’ waarvan Fentener ons
en andere dierenbelangenorganisatie poogt te betichten; echter het is zij zelf die misbruik maakt van
recht - onder meer door samen te spannen jegens burgers die van rechtsmiddelen gebruik maken.
Volgens de instellingen is er geen sprake van een dergelijk samenspannen - ook al communiceren zij
daarover ook in de media en in eigen jaarverslagen .. de vraag blijft ook waarom Fentener dit dan bij de
Raad van State bekend heeft gemaakt. Dat dierproefnemers van liegen hun beroep hebben gemaakt
was ons echter al duidelijk - mede door slachtoffers van hun onderzoeken zoals met middelen als het
DES-hormoon, softenon. Maar ook omdat zij in het verleden hebben gezegd dat tabak, Chrome-X,
asbest en ook alle stoffen in de PFAS-groep veilig zouden zijn. We konden zelfs ons voedsel bereiden in
pannen van teflon - inmiddels is bekend dat je die pannen beter kun weggooien als je leven je lief is.

Belangen en rechten van diervriendelijke burgers en consumenten

De handhavingsprocedures bekend als ‘Zuivelgate’ die dateren uit 2017 lopen nog steeds. De NVWA
weigert ons als belanghebbende te accepteren in deze kwestie waarin burgers die diervriendelijk willen
leven, misleid worden. Het betreft hier producten die als ‘plantaardig’ worden verkocht, maar die wèl
dierlijke ingrediënten bevatten, waardoor zelfs burgers met melkallergie (de meest voorkomende
voedselallergie nota bene) ernstige gevolgen hiervan kunnen ondervinden. We zijn inmiddels na diverse
bezwaren in beroepsfase, maar ook daar worden we bestreden door deze ‘handhaver’.

De burgemeester van hofstad Den Haag is schriftelijk gevraagd protesten en activiteiten door
dierenvrienden dezelfde mogelijkheden en rechten toe te kennen als bij protesten zoals door de politie,
vakbeweging of boeren; te vaak is gebleken dat deze meer mogelijkheden krijgen bij hun protesten dan
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wanneer diervriendelijke burgers zich willen uiten, en nauwelijks beperkingen opgelegd krijgen. Volgens
de Grondwet is iedereen echter gelijk en dierenvrienden mogen vanwege onze levensovertuiging niet
ongelijk behandeld worden.

Zoals voorgaande jaren werd als afsluiting van het jaar ook weer, in de week voor kerst - samen met
Comité Dierennoodhulp en dominee Hans Bouma - de Vredesdienst voor Dieren georganiseerd, dit jaar
voor de 6e maal, op zondag 22 december. Zoals ieder jaar waren er interessante sprekers, en op enkele
stoelen na was de gehele Nassaukerk in Amsterdam gevuld met dierenvrienden. Alle ministers,
staatssecretarissen en leden van de Eerste en Tweede Kamer werden uitgenodigd doch daarvan is
niemand verschenen. In het ledenblad van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme verscheen een
uitgebreid interview met de initiatiefnemers: onze voorzitter Geoffrey Deckers, Sandra van de Werd van
Comité Dierennoodhulp en Dominee Hans Bouma. De Vredesdienst voor Dieren werd dit jaar door meer
dan 20 dierenbelangen- en andere organisaties ondersteund.

Dank voor uw steun, samen met u
maken we ook in 2020 weer een verschil voor dieren!
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