JAARVERSLAG 2020

koepelorganisatie voor de belangen van dieren en diervriendelijke consumenten

Ook in 2020 maakte uw steun een verschil voor dieren
en diervriendelijke consumenten

Organisatie
We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden met nummer 27175747 met als
statutaire zetel Utrecht.
Ons RSIN nummer is: 8073.71.440
In de jaren “80 begonnen in de regio Rijnmond als ‘Werkgroep Diervriendelijk Rotterdam’ werd na wat
omzwervingen Een DIER Een VRIEND als stichting opgericht op 17 november 1998. Begin 2020 is daar
als koepelnaam Diervriendelijk Nederland aan toegevoegd.
Ons bescheiden kantoor is gevestigd in Den Haag, waar we ook de secretariaten voeren voor Een DIER
Een VRIEND, Stg. voor de Afschaffing van Dierproeven, International Animal Rescue Nederland, Stg.
Dier & Werk en waar ook de Dierenrechten Alliantie en nog enkele stichtingen gevestigd zijn.
Door ons werk maken we niet altijd overal vrienden en we publiceren uit veiligheidsoverwegingen ons
kantooradres daarom niet publiekelijk.

We zijn als volgt bereikbaar:
Diervriendelijk Nederland
Postbus 93029
2509 AA Den Haag
Tel: 070 3833 699
www.diervriendelijk.nl
info@diervriendelijk.nl
info@dierproeven.nl
info@edev.nl
iban NL13 TRIO 0197 6203 29
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Bestuur
In 2020 bestond het bestuur van Diervriendelijk Nederland | Een DIER Een VRIEND uit:
voorzitter/penningmeester G.F.R.J. Deckers, mede-oprichter
secretaris A.J. van Steijn, mede-oprichter
lid A.P. Koenen
lid S.J. Toetenel

Geoffrey Deckers
13 januari 1969

-

29 juni 2020

Op 29 juni 2020 is, geheel onverwacht en veel
te jong, mede-oprichter en voorzitter van
Diervriendelijk Nederland Geoffrey Deckers
overleden. Geoffrey’s levenspartner,
mede-oprichter van onze organisatie, nam vanaf
de tweede helft van dit jaar diens functies over.
Cruelty Free Europe lanceerde om zijn werk te
eren dit jaar de Europese Geoffrey Deckers
Award.
www.diervriendelijk.nl/in-memoriam/

Eén van de laatste foto’s van Geoffrey Deckers, wanneer
hij enkele weken voor zijn overlijden, samen met Sandra
van de Werd van Comité Dierennoodhulp en dominee
Hans Bouma, de Dierenrechten Alliantie oprichtte.

Het bestuur werd vanaf de tweede helft van het jaar voortgezet in de volgende hoedanigheid:
voorzitter/penningmeester A.J. van Steijn, mede-oprichter
secretaris A.P. Koenen
lid S.J. Toetenel
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In Memoriam
Geoffrey Deckers was één van de grondleggers van de omslag
in Nederland van activisme voor dierenbescherming naar
dierenrechten. 1983, Geoffrey was nog maar een jonge tiener
toen hij op z’n 14e vanuit school een ‘educatief uitje’ had met
hun biologieleraar naar een Rijswijks apenvivisectiecentrum van
toen nog TNO, waar de leraar voordien had gewerkt.
Meteen voelde Geoffrey dat het niet goed was wat daar gebeurde.
Hij is zich toen verder gaan informeren - Geoffrey was autodidact over wat de dieren nog meer werd en wordt aangedaan en ging naar
slachthuizen, boerenbedrijven en bontfarms - en begon zich in te
lezen in de materie om zelf een oordeel te vellen. Hij vond dat hij
geen deel van dit probleem maar juist van de oplossing wilde zijn.
Hij zag een kleine advertentie in een krant, waarin hulp werd gevraagd door wijlen Marion Bienes,
overlevende van de holocaust die in onder meer Bergen-Belsen zelf had ervaren wat ook de dieren
moeten meemaken in hun leven - zo formuleerde zij zelf. Zij had een kooi laten maken waarin zij op
diverse plekken in de wereld ging zitten met foldermateriaal om het publiek te vertellen over
dierproeven, maar in haar eentje kreeg ze nog wel ‘s wat te verduren van voorbijgangers. Jong als hij
nog was, ging Geoffrey haar helpen met folders uitdelen terwijl zij in haar kooi zat waarin grote posters
hingen met foto’s van dierproeven, maar ook om te zorgen dat ze veilig was wanneer bijvoorbeeld
kippenboeren en ander schorriemorrie langs kwamen bij haar kooi op het Binnenhof, om haar lastig te
vallen. Hij had hen duidelijk laten horen hoe fout en slecht zij waren op de manier waarop alleen Geoff
iemand een verbale draai om de oren kon geven - en de boeren dropen af. Marion beschreef in haar
autobiografie: “Ik wist gelijk dat deze jongen een drijvende kracht zou worden om het lot van de dieren
te verbeteren”. Geoffrey en zijn levenspartner Adrie hebben Marion geholpen met het maken van haar
autobiografie toen ze op leeftijd kwam en voor Marion in haar laatste jaren ge-mantelzorgd.
Geoffrey heeft in de 37 jaar dat hij voor dieren streed veel gedaan en veel bereikt, organiseerde vele
campagnes en (publieks)acties voor dierenrechten. Hij was als tiener al campagnecoördinator bij de
Nederlandse Bond tot Bestrijding van de Vivisectie waarmee een daling in het aantal dierproeven in
Nederland werd ingezet, hielp Marion Bienes en (nu AVRO/TROS-presentatrice) Antoinette Hertsenberg
met het organiseren van een congres van artsen tegen dierproeven bij de Anti Vivisectie Stichting, was
mede-oprichter van de Stichting voor de Afschaffing van Dierproeven, actief bij het vroegere Anti
Diergebruik Komité, zette in de jaren “90 de Nederlandse afdeling op van PETA, was 2 decennia lang
voorzitter van de European Coalition to End Animal Experiments en tegenwoordig Cruelty Free Europe,
zat in het bestuur bij International Animal Rescue, JAAN (Jakarta Animal Aid Network) van Femke den
Haas waarmee ook wordt gestreden tegen de duivelse palmolie-industrie die het natuurlijk leefgebied
van onder meer orang-utans vernietigt, in het bestuur bij dierenopvangorganisatie La Gula Lupis, de
Haagse knaagdierenopvang en bij de Nederlandse Federatie van Dierenopvang Organisaties. Hij was in
de jaren “90 de drijvende kracht binnen het Haagse Comité Dierentuin Nee, waarin hij
dierenrechtenactivisten, buurtbewoners en lokale politici wist te verbinden om samen te strijden tegen
de komst van een nieuwe dierentuin - en uiteraard kwam die er dan ook niet. Ook adviseerde Geoffrey
diverse dierenbelangenorganisaties in binnen- en buitenland.
In 1998 richtte Geoffrey met zijn partner Adrie van Steijn de stichting Een DIER Een VRIEND op –
tegenwoordig als koepelorganisatie Diervriendelijk Nederland – waarbij een campagne voor de sluiting
van het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) een van de speerpunten werd. Het grootste
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succes werd daarbij een verbod op experimenten met mensapen in 2002 en daarmee de vrijlating van
de laatste test-chimpansees uit het laboratorium in 2006 om met pensioen naar stichting AAP te
kunnen.
(Mede) dankzij de inzet van Geoffrey Deckers kwamen er vele doorbraken, waaronder het Europees
verbod op dierproeven voor cosmetica; het voorkomen van giftigheidstests op dieren het Europese
REACH programma; het verbod op zwanendriften; de sluiting van de grootste legbatterij in Nederland;
het verbod op wilde dieren in circussen; en de opkomst van steeds meer diervriendelijke consumenten
en mensen die zich inzetten tegen dierenleed. Onze koepelorganisatie Diervriendelijk Nederland
vertegenwoordigt in Nederland de Europese coalitie van organisaties tegen dierproeven Cruelty Free
Europe, waarvan Geoffrey als voorzitter ook deel uitmaakte van het bestuur. Daarnaast is onze
campagne afdeling Een DIER Een VRIEND aangesloten bij de Open Wing Alliance, een wereldwijde
coalitie met als doel legkippen uit kooien te krijgen. Hij was een van de initiatiefnemers van de jaarlijkse
Vredesdienst voor Dieren die we samen met Comité Dierennoodhulp en dominee Hans Bouma
organiseren, en van de Diervriendelijke Parlementaire BBQ (voorheen de KlimaatBBQ). Geoffrey
geloofde in effectieve samenwerking, om zo veel mogelijk te bereiken teneinde dierenleed en
diermisbruik te stoppen.
Verbinden is iets waar Geoffrey goed in was, mensen bij elkaar krijgen om effectief iets voor de
dieren gedaan te krijgen. Enkele weken voor zijn dood richtte Geoffrey met dominee Hans Bouma en
Comité Dierennoodhulp samen de Dierenrechten Alliantie op, om de dierenrechtenorganisaties en
-initiatieven in ons land te verbinden én een gezamenlijke stem te vormen jegens de ongelijke
behandeling en het stelselmatig benadelen van onze groep burgers: diervriendelijke consumenten en
dierenrechtenactivisten om te zorgen dat onze grondwettelijke rechten - het vrij kunnen uiten
van onze mening, en ons recht op protest - vanwege onze levensovertuiging (de basis van onze
democratie) niet worden beperkt of ons worden afgenomen.
Deckers was een groot inspirator en mentor voor vele dierenvrienden wereldwijd die zich in wilden
zetten voor de vrijheid van dieren, en stond erom bekend altijd voor iedereen klaar te staan die zijn hulp
of advies nodig had om onrecht te bestrijden en dieren te helpen. Geoffrey Deckers werd maandag 6 juli
gecremeerd na een druk bezochte uitvaart, met vertegenwoordigers van diverse dierenbelangenorganisaties, enkele Kamerleden en een Haags gemeenteraadslid, bovendien konden via een online
feed ondanks de corona-pandemie ook vertegenwoordigers van dierenbelangenorganisaties in het
buitenland erbij zijn.

De Europese coalitie van organisaties tegen dierproeven Cruelty Free Europe heeft de Geoffrey
Deckers Award gelanceerd, waarmee jaarlijks op 13 januari ter gelegenheid van Geoffrey’s verjaardag
een bedrag wordt toegekend aan een project ten behoeve van het beëindigen van dierproeven.
Zie ook:
AD/Haagsche Courant: “Geoffrey voelde zich als tiener al verantwoordelijk voor het apenleed dat hij
zag” 27 juli 2020
NRC: “Alles voor de rechten van dieren” 31 juli 2020
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Dankwoord
Lieve donateurs, dierenvrienden,
U steunt Diervriendelijk Nederland en/of stichting Een DIER Een VRIEND met losse giften of via ons
periodieke programma of eenmalige giften. Hiervoor willen wij u hartelijk danken - zonder uw steun
kunnen we ons belangrijke werk niet doen om de dieren te helpen. In dit verslag tonen we u graag
waarvoor we uw steun in 2020 hebben kunnen inzetten.
We werken aan een maatschappij waarin dieren vrij en in een diervriendelijke natuurlijke omgeving
kunnen leven. Het doel van Diervriendelijk Nederland 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, en er een minister verantwoordelijk wordt voor dierenwelzijn zonder
daarnaast met handel of boerenbelangen belast te zijn, evenals een Commissaris voor Dierenwelzijn in
het Europees Parlement waar hetzelfde speelt. 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 dierenleed. 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 Diervriendelijk Nederland
hebben reeds heel hun volwassen leven ten dienste van de dieren gesteld.
In 2020 hebben we ons zoals ieder jaar volop ingezet om onze doelstellingen te realiseren, ondanks ons
bescheiden 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. Diervriendelijk
Nederland 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.

Hartelijk dank voor uw steun!
Adrie van Steijn, voorzitter
Diervriendelijk Nederland
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Werkwijze
Diervriendelijk Nederland werkt het liefst op gebieden met een 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

Omdat diervriendelijk leven een oplossing is voor dit dierenleed, en om de daaraan verbonden
levensbeschouwelijke en maatschappelijke belanghebbendheid te waarborgen, is begin van dit jaar de
volgende doelstelling aan de statuten toegevoegd ons tevens in te zetten voor:
● de belangen en rechten van diervriendelijke consumenten

We doen veel aan voorlichting richting burger, bedrijfsleven en politiek, voeren campagnes en ook
steunen we diverse directe dierenhulp projecten en informeren consumenten over diervriendelijk leven
en de verhouding tot 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), Dolfijnen Alliantie, 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
Diervriendelijk Nederland is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren en
diervriendelijke consumenten. De werkwijze van Diervriendelijk Nederland kenmerkt zich door het in de
publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale manieren te bestrijden.
Onze campagne afdeling Een DIER Een VRIEND voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes
en acties en we zetelen om doeltreffend te werken in diverse nationale en internationale coalities en
samenwerkingsverbanden.
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Daarnaast geeft Diervriendelijk Nederland 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. Diervriendelijk Nederland acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur,
persoon of ideologische overtuiging.
Bij activiteiten van Diervriendelijk Nederland ligt de aandacht bij dieren en het verschrikkelijke leed dat
dieren aangedaan wordt. Dierenvrienden (en zo ook hun vijanden) zijn te vinden bij alle religies en
onder zowel links- als rechts georiënteerde personen en bij alle politieke richtingen; het opkomen voor
de rechten van dieren heeft geen culturele of politieke kleur. Het maakt een dier niet uit wie het is die
bereid is hen te helpen, welke kleur of geloof die heeft of waar die vandaan komt.
Diervriendelijk Nederland is tegen iedere vorm van geweld richting mens en dier. Uitingen, op welke
manier dan ook, die strijdig zijn met bovenstaande basisprincipes worden bij Diervriendelijk Nederland
en de bij ons aangesloten initiatieven niet getolereerd. Diervriendelijk Nederland is zowel tegen
speciesisme als fascisme en andere vormen van discriminatie. 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 & acties en overwinningen in 2020
Met behulp van vele vrijwilligers, zowel op kantoor en als projectvrijwilliger, op straat met acties en bij
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
werkgebieden.

Dieren voor voeding
Met een verlenging van een financiële bijdrage door zusterorganisatie The Humane League uit de VS
werd onze campagnemedewerker een 2e jaar ingezet ten behoeve van de internationale kooivrij
campagne. Als onderdeel van de wereldwijde Open Wing Alliance werden diverse campagne
gelanceerd en andere ondersteund.
Met een delegatie werd deelgenomen aan de Global Summit to End Cages, die dit jaar vanwege de
corona pandemie online werd georganiseerd. Op de Summit wordt kennis gedeeld en worden trainingen
gegeven, en toekomstige internationale campagnes voorbesproken en voorbereid.
De vorig jaar in Europees samenwerkingsverband gestarte campagne richting Subway, die nog steeds
vlees van plofkuikentjes op broodjes verkoopt alsof het vlees van volwassen dieren is, werd voortgezet.
Deze kippen in de Europese toeleveringsketens van Subway zitten nog steeds opgesloten in overvolle
en smerige schuren. Onder meer in februari werd een actie gevoerd bij het Europese hoofdkantoor van
Subway in Amsterdam samen met diverse Europese zusterorganisaties en enkele tientallen
reuze-opblaaskippen. Honderden bedrijven over de hele wereld stoppen met het gebruik van
plofkuikens en de vraag van consumenten naar beter dierenwelzijn groeit enorm. Subway is er echter
nog steeds niet in geslaagd om zich te verbinden aan een betere behandeling van dieren in Europa.
In januari werd middels een brandbrief samen met diverse andere dierenbelangenorganisaties aan
premier Rutte en de vaste kamercommissie verzocht het vergassen van hanenkuikentjes (ook wel
bekend als eendagskuikens) te verbieden. In de brandbrief verzochten we dringend om er zorg voor te
dragen dat er in 2021 (wanneer wederom nieuwe wetgeving in werking treedt) in navolging van Frankrijk
en Zwitserland een verbod komt op het vergassen van deze kuikentjes door Nederlandse broederijen. In
ons land worden jaarlijks ruim 40 miljoen kuikens binnen 24 uur, nadat ze met veel moeite uit het ei zijn
gekropen, vergast omdat zij haantjes zijn en daardoor niet ‘nuttig’ voor de eierindustrie.
Het vorig jaar samen met Comité Dierennoodhulp gestarte Meldpunt Kuikentjesmisbruik werd
voortgezet: 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.
Opnieuw hebben we diverse scholen, bejaardenhuizen en winkels zover weten te krijgen te stoppen met
dit misbruik van deze weerloze baby-dieren. Een kledingwinkel in het zuiden van ons land die kuikentjes
in een door de zon verhitte etalage had (zonder water om te drinken) stuurde hierop echter
onophoudelijk dreigementen, waarvan aangifte werd gedaan elke bij de politie die vervolgens een
bezoek aan de uitbater bracht om deze te doen ophouden met het dreigen met geweld. Ook werd in de
zomer aangifte gedaan bij de dierenpolitie in verband met overtreding van de Wet dieren en het Besluit
houders van dieren door het Knuffelkuiken in Hoogkarspel. Het Meldpunt kuikentjesmisbruik kreeg
diverse klachten binnen over kuikentjesmisbruik door meerdere melders die aan hadden gegeven het
stuitend te vinden dat kuikentjes onder het mom van de verveling door de corona-crisis te worden
misbruikt. Volgens lokale media was er zelfs een ware run op de kuikens ontstaan.
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In de zomer publiceerden we een uitgebreid artikel over Covid en andere zoonoses die door onze
omgang met dieren aan de mens kunnen worden overgebracht, te lezen via
www.diervriendelijk.nl/covid-19. In het artikel, een heruitgave van een artikel van onze Poolse
zusterorganisatie Otwarte Klatki, wordt ook ingegaan over mogelijke toekomstige zoönose uitbraken
door de vleesindustrie, zoals we die in Nederland al kennen van onder meer Q-koorts en vogelgriep. In
het licht van de toenemende zoönotische pandemie is het snel ontwikkelen van alternatieven voor de
industriële dierhouderij dus bijzonder belangrijk. Plantaardige eiwitten en kweekvlees stellen ons
misschien niet in staat het momenteel verspreidende zoönotische coronavirus te bestrijden, maar ze
kunnen ons aanzienlijk helpen onszelf te beschermen tegen een andere bedreiging van deze aard.
Op donderdag 2 juli organiseerden we, zoals voorgaande jaren, de Klimaat- en Diervriendelijke
Parlementaire BBQ 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. Diervriendelijk nederland vindt het
onbestaanbaar dat deze destructieve industrie onze volksvertegenwoordiging en de regering al jaren zo
mag blijven beïnvloeden. Vanwege corona werd de editie van dit jaar als afhaal-barbecue georganiseerd
in nauwe samenwerking met de fantastische mensen van de plantaardige maaltijdbox Vegan Today.en
werd wederom gesponsord door Triodos Foundation en Stichting DOEN. Dit jaar hadden we naast meer
ondersteunende organisaties ook weer meer productsponsors dan de voorgaande jaren, en we zijn hen
allen zeer dankbaar voor het sponsoren van hun producten: diervriendelijk, plantaardig, palmolievrij,
grotendeels biologisch en veelal lokaal en ook circulair!
In de herfst hebben 80 toonaangevende dierenbelangenorganisaties gezamenlijk een baanbrekende
globale campagne gelanceerd om de fastfoodketens Burger King, Popeyes en Tim Hortons (Restaurant
Brands Internationals) ervan te overtuigen om alle eieren die zij gebruiken voortaan wereldwijd 100%
kooivrij in te kopen. De internationale campagne door lidorganisaties van de Open Wing Alliance werd in
Nederland uitgevoerd door onze campagne-afdeling Een DIER Een VRIEND. Op 9 december maakte
het moederbedrijf van Burger King bekend een uitgebreid wereldwijd kooivrij beleid aan te gaan. Deze
toezegging om het dierenwelzijnsbeleid te verbeteren vond plaats binnen slechts 44 dagen na de
lancering van de wereldwijde publiekscampagne door de Open Wing Alliance en haar partners.
Met onze collega’s van Rechten voor al wat Leeft en Animal Rights werd in oktober het rapport
‘Decennium na legbatterijverbod nog steeds miljoenen kippen in kooien. Nederland koploper
dierenwelzijn in Europa?’ gepubliceerd, en gestuurd aan leden van de Vaste commissie voor Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van het debat veehouderij dat op 29 oktober werd gehouden.
Met het rapport toonden we aan dat in het kader van dierenwelzijn en naleefgedrag van kippenhouders,
het houden van kippen in kooien niet meer van deze tijd is. Welzijnseisen als strooisel en
nestgelegenheid blijken enkel op papier te bestaan. In de praktijk is gebleken dat zowel bij de
koloniekooien als bij de verrijkte kooien juist het matje in het legnest en de strooiselvoorziening
ontbreken. Nederland loopt fors achter op andere landen wat betreft de kooihuisvesting voor kippen.
Duitsland, het land waarbij Nederland om economische redenen in het verleden juist aansluiting bij heeft
gezocht wat betreft het houden van kippen in koloniekooien, verbiedt het houden van kippen in
koloniekooisystemen per 1 januari 2025. Dankzij dit rapport diende de PvdA een amendement in kooien
ook in Nederland te verbieden, welke met een meerderheid werd aangenomen. Het rapport is via deze
link te downloaden:
www.diervriendelijk.nl/wp-content/uploads/2020/10/Rapport-Decennium-na-legbatterijverbod-nog-steeds
-miljoenen-kippen-in-kooien.pdf.
9

Aan het begin van de winter heeft Diervriendelijk Nederland samen met enkele zusterorganisaties een
brandbrief gestuurd naar de leden van de Vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in
verband met 115.000 jonge leghennen die onder toezicht van de NVWA preventief vergast werden
vanwege een uitbraak van de vogelgriep. De vijf dierenbelangenorganisaties verzochten het preventief
ruimen te stoppen en dat minister Schouten zich aan haar in 2018 aan de Tweede Kamer gemaakte
afspraak houdt om niet automatisch preventief meer te gaan ruimen binnen een straal van 1 kilometer
rond een besmet bedrijf. Deze variant van het vogelgriepvirus vormt op dit moment geen bedreiging
voor de mens.
Halverwege december wilden Comité Dierennoodhulp, dominee Hans Bouma en Diervriendelijk
Nederland een rouwadvertentie laten plaatsen bij de familieberichten in de landelijke kranten, maar deze
werd door zowel de Telegraaf als Trouw, NRC, Volkskrant en het Algemeen Dagblad geweigerd. In de
rouwadvertentie staan alle dieren die in Nederland jaarlijks doodgemaakt worden voor de consumptie,
opgeteld door een statisticus. Bij de schrikbarende aantallen waren nog niet eens meegerekend de
dieren die omkomen door stalbranden, dieren die vergast worden in verband met de vogelgriep, dieren
die doodgaan door het vervoer en hittestress, dieren die doodgaan door verkeersongelukken, de
nertsen die vergast zijn vanwege corona en hun vacht en de dieren die gebruikt worden voor wrede
proeven. Met de plaatsing van de rouwadvertentie wilden dominee Hans Bouma en de
dierenorganisaties al deze overleden dieren, die voor hen hun vrienden en familie zijn, een gezicht en
plek geven.
Na een gezamenlijke protestcampagne van Een DIER Een VRIEND (de campagne-afdeling van
Diervriendelijk Nederland), GAIA (België) en L214 (Frankrijk) heeft Domino’s Pizza eind december 2020
besloten om de welzijnsnormen voor hun kippen te verhogen. Domino’s Pizza ondertekende daartoe de
European Chicken Commitment, een overeenkomst gesteund door de meest toonaangevende
dierenwelzijnsorganisaties in Europa. Hiermee zegt de keten onder andere toe om uiterlijk eind 2026
een einde te maken aan de aankoop van vlees van snelgroeiende kippenrassen (zgn. plofkuikens) voor
alle restaurants in Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Denemarken. De European
Chicken Commitment bevat zes maatregelen die een oplossing bieden voor de belangrijkste
dierenwelzijnsproblemen die zich voordoen bij de standaard kippenkwekerijen. Die maatregelen
stimuleren de bedrijven om het gebruik van snelgroeiende rassen (plofkippen) te verbieden, het aantal
kippen per vierkante meter te verminderen en de leefruimte van vleeskuikens te verrijken met het oog
op betere leefomstandigheden. Deze criteria zijn bedoeld om het lijden van vleeskuikens urgent te
verminderen. De inzet van Domino’s Pizza is het resultaat van aanhoudende inspanningen van, én
uitgebreid overleg met diverse dierenwelzijnsorganisaties, waaronder Diervriendelijk Nederland.

Dieren voor kleding
Het onderwerp ‘dieren voor kleding’ heeft geen specifieke focus of activiteiten gehad vanuit onze
organisatie in 2020. Onze uitdeel-flyer over bont is door lokale dierenvrienden aangevraagd en
verspreid.

Dieren in laboratoria
Onze dit jaar jaar plotseling overleden mede-oprichter, voorzitter Geoffrey Deckers leidde meer dan 20
jaar als voorzitter de Europese coalitie van organisaties tegen dierproeven, een functie die we door zijn
verlies voorlopig niet kunnen verzorgen vanuit ons team en sindsdien door een andere lid-organisatie ad
interim ingevuld wordt. Mede door de Brexit maakte de coalitie een transitie door waardoor nu de zetel
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in plaats van London in Brussel is, de nieuwe naam luidt Cruelty Free Europe. Het werk van de coalitie
bestaat uit lobbywerk bij het Europees Parlement, de organisatie van het internationale Leaping Bunny
keurmerk voor dierproefvrije cosmetica en het doen van onderzoek naar onder meer diervrije
alternatieven voor experimenten om aan te dragen ten behoeve van het Europese REACH programma
voor de veiligheid van 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.
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
gelobbyd met diverse politici bij meerdere partijen uit de landelijke politiek en enkele kleinere flyeracties
bij de poort georganiseerd door onze campagne afdeling Een DIER Een VRIEND. Op
Wereldproefdierendag 24 april werd een estafette-actiedag georganiseerd, waarbij vanwege de corona
pandemie diverse dierenvrienden ieder om de beurt een ‘eenmansactie’ voerden bij het
apenvivisectiecentrum, 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 hun auto), met de oproep geen geen
corona tests op apen te doen. De actiedag werd ook middels een online campagne bijgestaan door vele
dierenvrienden. Ook in het najaar werd een grote actie georganiseerd bij het laboratorium, welke werd
ondersteund door zusterorganisatie 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.
In de week van Wereldproefdierendag (24 april) werd samen met de Europese coalitie tegen
dierproeven Cruelty Free Europe en andere dierenbelangenorganisaties waaronder de Eurogroup for
Animals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opgeroepen alleen zinvol mens-gerelateerd
onderzoek te coördineren en herhaling van dierproeven te voorkomen in de zoektocht naar een
Covid-19 vaccin. Wereldwijd werkt men in een race om elkaar te verslaan aan maar liefst 140 vaccins
en experimenten op honden, kippen, koeien, fretten, hamsters, varkens, muizen, apen, schubdieren,
vleermuizen en transgene dieren. Aangezien enorme aantallen dieren worden gebruikt en miljarden
worden uitgegeven door regeringen, onderzoekers, clinici en bedrijven over de hele wereld om
behandelingen voor het Covid-19 virus te vinden en te testen, benadrukten wij het leed dat wordt
toegebracht aan de vele duizenden dieren in laboratoria. Het is nu al bekend dat apen maar één keer
besmet kunnen raken en mensen meerdere malen. Er zullen nog veel meer verschillen de kop op gaan
steken.
In het najaar werd samen met de Europese coalitie van organisaties tegen dierproeven een factsheet
gepubliceerd over de experimenten voor covid-vaccins, welke te vinden is op
http://www.diervriendelijk.nl/wp-content/uploads/2021/02/Dierproeven-en-COVID-19.pdf
Op 22 september werd gezamenlijk met onze Europese zusterorganisaties een tweetstorm
georganiseerd, die dag was het 10 JAAR sinds de goedkeuring van nieuwe wetten over dierproeven in
de EU, maar het aantal dieren dat lijdt blijft onaanvaardbaar: 72% van de Europese burgers wil een
uitfaseringsplan voor dierproeven. We drongen er zo bij de Europese leiders op aan om
overeenstemming te bereiken over uitgebreide plannen om een einde te maken aan achterhaald en
onbetrouwbaar dierexperimenteel onderzoek met de hashtags #EuropeanDayForHumaneScience en
#EndAnimalTesting.
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In december heeft de Europese coalitie van organisaties tegen dierproeven Cruelty Free Europe, in
Nederland vertegenwoordigd door Diervriendelijk Nederland, samen met meer dan 450 dierproefvrije
merken en bedrijven die werken aan verandering in de regelgeving (waaronder Dove en The Body
Shop) vanmorgen een brandbrief gestuurd naar het Europees Parlement, de Europese Commissie en
de Europese Raad met een oproep op hen om het dierproeven- en marketingverbod van de
EU-cosmeticaverordening te handhaven. De dierproefnemers van het Europees Agentschap voor
chemische stoffen zijn ondanks het Europees testverbod op cosmetica verschillende veelgebruikte
cosmetische ingrediënten op dieren aan het testen onder het programma ter registratie, evaluatie,
autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH). Vanwege deze vereiste worden duizenden
knaagdieren, waaronder drachtige dieren, veroordeeld tot het ondergaan van uiterst wrede
experimenten ten behoeve van cosmetica terwijl we daar na decennia lang campagne voeren eindelijk
een Europees verbod op hadden. In 2018 riep het Europees Parlement op tot een wereldwijd verbod op
het testen van cosmetica op dieren tegen 2023, en 84% van de respondenten van een recent
wereldwijd onderzoek zei dat ze geen cosmetica product zouden kopen als ze wisten dat het op dieren
was getest. Dierproefnemers lijken te denken dat wet- en regelgeving niet voor hen geldt.
Cruelty Free Europe, de in Brussel gevestigde coalitie van Europese dierenbelangenorganisaties die
zich inzetten voor de afschaffing van dierproeven, heeft in december 2020 de Geoffrey Deckers Award
gelanceerd, bedoeld voor kleine en middelgrote Europese groepen, organisaties en coalities die zich in
Europa inzetten tegen dierproeven, specifiek bedoeld voor projecten voor het beëindigen van
dierproeven. De prijs is een eerbetoon aan Geoffrey Deckers, onze mede-oprichter en internationaal
zeer gerespecteerde en geliefde voormalige voorzitter van de European Coalition to End Animal
Experiments en het daaropvolgende Cruelty Free Europe, die in juni van dit jaar plotseling en veel te
jong overleed. Jaarlijks zal een prijs van €6.000,- op 13 januari ter gelegenheid van Geoffrey’s
verjaardag aan succesvolle kandidaten worden uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan groepen die
blijk geven van hun toewijding aan het beëindigen van dierproeven en projecten die het meest efficiënt
en effectief voor dat doel gebruik van de fondsen zullen maken. “Deze onderscheiding om te eren wat
Geoffrey heeft gedaan en betekend voor dieren zal het verlies wellicht iets verlichten. We zijn hem veel
te plots en te jong kwijtgeraakt en hij had nog zoveel willen doen om te zorgen dat dieren een beter
leven krijgen en minder zouden hoeven lijden. Op deze manier kunnen andere dierenvrienden
voortzetten wat hij niet kon afmaken.” aldus Adrie van Steijn, weduwnaar van Deckers en opvolgend
voorzitter van Diervriendelijk Nederland en Een DIER Een VRIEND. Aanvragen kunnen door Europese
initiatieven ieder jaar tot 31 december worden ingediend via info@crueltyfreeeurope.org.

Dieren ter amusement
Met onze campagne afdeling Een DIER Een VRIEND zijn we 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. Het dolfinarium heeft onder
maatschappelijke druk door het ministerie van LNV de opdracht gekregen te onderzoeken hoe zij hun
park diervriendelijker kunnen voortzetten.
Verenigd met diverse andere organisaties werd opnieuw een rechtsprocedure gevoerd over de door
GroenLinks burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog jaarlijks 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, maar er gaat nu een camera mee de mand in voor observatie op afstand door een
dierenarts.
12

Begin november heeft Diervriendelijk Nederland samen met Comité Dierennoodhulp, Animal Earth, en
Rechten voor al wat Leeft een brandbrief gestuurd naar de Vaste Commissie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit in verband met het doodschieten van twee chimpansees in de eerste week van
november in Dierenpark Amersfoort. In de brandbrief eisen de dierenbelangenorganisaties een
onafhankelijk onderzoek naar de noodzaak om de mensapen dood te schieten. Volgens de
dierenbelangenorganisaties heeft Dierenpark Amersfoort de Wet dieren overtreden door niet eerst te
trachten met andere middelen de chimpansees terug in hun gevangenis te krijgen. We verzochten de
politiek ook een fokverbod in te stellen voor de dierentuinen zodat er aan een afbouw begonnen kan
worden. Tevens werd op het internet een condoleanceregister voor chimpansees Mike en Karibuna
gestart.
Ook stuurden we gezamenlijk met een aantal collega organisaties een brandbrief aan de Vaste
commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waarin we vroegen om olifant Buba van circus
Freiwald het leven te gunnen waar zij recht op heeft, namelijk dat zij eindelijk mag leven als olifant met
een generaal pardon met als doel kans op een beter, rijker leven als olifant en perspectief op leven met
soortgenoten in Elephant Haven in Frankrijk. Buba kan daar separaat gehouden worden, met uitloop
naar een eigen buitenterrein. Elephant Haven heeft aangeboden om Buba, in aanwezigheid van
circusdirecteur Freiwald, stap voor stap te laten wennen aan de nieuwe omgeving en situatie. Een
gouden kans voor Buba en circusdirecteur Freiwald. De dierenorganisaties geloven dat de familie
Freiwald aan Buba gehecht is; maar bij houden van hoort ook loslaten als dat beter is voor het dier.

Dieren in het wild
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. Rond
Valentijnsdag werd tegen het eind van jachtseizoen 2019-2020 een internationale kaartenactie
georganiseerd richting Japanse ambassades, waartoe dierenvrienden werden opgeroepen een speciale
valentijnskaart te versturen aan de ambassadeurs van Japan: “Japan, please be a Valentine for
dolphins!”. Tijdens een actie bij de start van jachtseizoen 2020-2021 werd onze voorzitter, die 2
maanden daarvoor overleed, herdacht. Door medische problemen van onze actiecoördinator van deze
campagne werden halverwege het jaar de acties gestaakt voor nog onbepaalde tijd. We wensen onze
actiecoördinator van de dolfijnenacties beterschap - samen met oud Flipper-trainer trainer Ric O’Barry’s
Dolphin Project en Femke den Haas van diens dolfijnenresocialisatiecentrum in Bali werd een prachtige
bos bloemen bij haar thuis bezorgd waarin de toepasselijke bloemen Delphinium werd verwerkt tot een
bos in de vorm van een duikende dolfijn.
Samen met Comité Dierennoodhulp, de Ganzenbescherming, Rechten voor al wat leeft en stichting
Dierennood stuurden we in de zomer een brandbrief naar de burgemeester en de gemeenteraad van de
gemeente Voerendaal, in verband met hun genomen besluit om ganzen in de regio te zullen doden. De
gemeente meldde dat er geen andere oplossing zou zijn terwijl dit pertinent niet waar is. In de brandbrief
verzochten we de gemeente om de rui af te wachten (waarop de dieren verder kunnen reizen) en als er
daarna nog te veel ganzen zouden zijn, om deze dan weg te laten vangen door het diervriendelijke
bedrijf Hofganzen. Na de ontvangst van onze brief herzag de gemeente Voerendaal hun plannen over
het laten vangen en slachten. Ze gingen in overleg met ‘Hofganzen’ over de vervolgaanpak en gingen
tevens gesprekken met omwonenden aan die ook geen slachtpartij wilden.
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Dieren thuis
Door het overlijden van onze voorzitter Geoffrey Deckers zijn diens bestuursfuncties bij enkele
dierenopvangcentra en de Nederlandse Federatie van Dierenopvang Organisaties NFDO beëindigd.
Onze nieuwe voorzitter, Deckers’ weduwnaar, heeft na een periode van rouw tijd nodig een en ander te
regelen en door te starten binnen onze eigen organisatie waardoor deze diens functies in de
organisaties niet kan vervangen op dit moment.
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
In januari werden we verzocht bij de Haagse HogeSchool een project dat zij moesten uitvoeren bij te
bewonen en beoordelen. Verder zijn verzoeken voor gastlessen dit jaar door corona uitgebleven.
In april heeft Diervriendelijk Nederland samen met onder meer Comité Dierennoodhulp en en de
Dierenrechten Alliantie een brandbrief gestuurd naar minister–president Mark Rutte en naar de Tweede
Kamer fracties waarin we de noodklok voor dieren luidden omdat hun welzijn stelselmatig werd en wordt
uitgesloten in de corona crisis en dieren nog meer dan normaal de dupe worden van menselijk
handelen. In de brandbrief gaven we aan dat we het stuitend vinden dat boeren, slachters en
dierenartsen die werken in slachthuizen wel worden gerekend tot de vitale beroepen; en mensen die
dieren helpen zoals (echte) dierenartsen en dierverzorgers niet. Ook dierproeven lijken nu kritiekloos te
worden goedgekeurd omdat ‘de strijd tegen corona’ alles rechtvaardigt. Door de strenge grenscontroles
resulterend in lange wachttijden, is er enorm veel extra dierenleed bij diertransporten naar het
buitenland. De toch al spaarzame controles op bedrijven op naleving van dierenwelzijn worden nu
zoveel mogelijk op afstand gedaan. De dieren zijn letterlijk op deze manier vogelvrij verklaard.
Begin juli werd bij het apenvivisectiecentrum in Rijswijk een ‘herdenkingsactie’ georganiseerd om onze
overleden mede-oprichter Geoffrey Deckers te gedenken. Deze locatie werd gekozen omdat Geoffrey
daar in 1983 op z’n 14e vanuit school een ‘educatief uitje’ had met hun biologieleraar, die voordien bij dit
apenvivisectiecentrum had gewerkt. Meteen voelde hij dat het niet goed was wat daar gebeurde en het
school-uitje was de katalysator voor Geoffrey om zich, zo jong als hij was, actief tegen dierproeven te
gaan inzetten. SBS6 deed verslag van de memoriam actie op TV. Ook werden door NRC en AD/Haagse
Courant met Geoffrey’s weduwnaar en andere nabestaanden interviews afgenomen voor paginagrote
artikelen over zijn leven.
Onze organisatie is door het plotselinge overlijden van mede-oprichter Geoffrey Deckers een
reorganisatie aan het doormaken, en waardoor ook de interne processen aan aanpassing onderhevig
zijn. Op ons kantoor kwam in het najaar bovendien als extra verrassing dat het pand waar we anti-kraak
een unit huurden een nieuwe eigenaar kreeg die alle huurders er met 28 dagen uit wilde hebben.
Hierdoor moesten we met spoed op zoek naar een nieuw onderkomen en een verhuizing in gang zetten.

Belangen en rechten van diervriendelijke burgers en consumenten
Ook in 2020 hebben we weer een veelvoud aan WOB-procedures gevoerd en Handhavingsverzoeken
ingediend ten behoeve van diverse onderwerpen. 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 ook
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diervriendelijke burgers persoonlijk als ‘niet-belanghebbend’ te kwalificeren, waarna bezwaar- en
beroepsprocedures moeten worden gevoerd. Het ‘hoofd dierproeven’ van Erasmus MC, Martje Fentener
van Vlissingen, probeert in deze procedures steeds weigering in te zetten vanwege zogenaamd
‘extremisme’, echter het antwoord - tot aan de Raad van State aan toe - is steeds dat er geen
aanwijzing is dat dierenrechtenactivisme als extremisme kan worden gerekend. Ook de Nationaal
Coördinator terrorismebestrijding beaamt dat. Mede vanwege deze structurele onwettige tegenwerking
van het democratisch proces werd begin van dit jaar aan onze statuten de extra doelstelling toegevoegd
namens voor dieren ons tevens in te zetten voor de belangen en rechten van diervriendelijke
consumenten. De NVWA lijkt daar nog aan te moeten wennen, want we ontvingen een schrijven waarin
ze meldden dat hen dat was opgevallen, doch ons ook vanuit die nieuwe statutaire doelstelling ook in de
toekomst niet als belanghebbend ze zullen (willen) classificeren. Kort daarop echter deed het College
Beroep voor het Bedrijfsleven in een van onze zaken de uitspraak dat men ons al op basis van de oude
statuten als belanghebbend had moeten aanmerken!
Op onze WOB-procedures 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 in
2019 bekend had gemaakt dat zij samenspannen om het democratisch recht bij procedures tegen te
werken, kwam als antwoord dat dit bij deze bestuursorganen niet bekend is. De vraag is wie we dan
moeten geloven. Zulke afspraken, en ook het delen van gegevens over onze voormalige 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. Maar dat dierproefnemers van liegen hun beroep hebben gemaakt was
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.
De handhavingsprocedures bekend als ‘Zuivelgate’ die dateren uit 2017 en 2018 lopen nog steeds. De
NVWA weigert ons en inmiddels ook onze bestuurders persoonlijk als belanghebbende te accepteren in
deze kwesties 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. In beroep bij het College Beroep voor het Bedrijfsleven volgde in de maand mei
dan ook terecht de uitspraak dat men ons al op basis van de oude statuten als belanghebbend had
moeten aanmerken! De beslissing van de NVWA kwam vervolgens neer op ‘het staat er nou al zo lang
op, laat het er nu maar op staan’ .. De zaak wordt uiteraard verder voortgezet om tot handhaven te
komen door deze voedsel’waakhond’ van onze overheid.
In mei werd een hoorzitting gehouden over de uitlatingen door dhr Grapperhaus in zijn functie als
minister van Justitie bij een Algemene Leden Vergadering van de varkenshouderij in 2019, waar hij
onder meer opriep tot geweld jegens diervriendelijke burgers, wanneer zij van hun grondwettelijk recht
om te protesteren gebruik maken vanuit hun levensovertuiging – door hem ook wel
dierenrechtenextremisme genoemd. Namens een honderdtal tegen dierenleed actieve burgers en een
dozijn dierenbelangenorganisaties werden de gezamenlijke advocaat mr. Van Duijn, een
vertegenwoordiger van zusterorganisatie Animal Rights, en mede-oprichter van Diervriendelijk
Nederland Adrie van Steijn gehoord door 3 onafhankelijke commissieleden. De commissie vond
achteraf echter dat de minister niet strafbaar is met zijn uitspraken en oproep tot geweldpleging ..
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Op 25 mei werd door onze dit jaar overleden voorzitter namens Diervriendelijk Nederland, Comité
Dierennoodhulp en dominee Hans Bouma de Dierenrechten Alliantie opgericht. Op 17 juni schreef de
Nederlandse ‘landbouw’- en vissector een brief aan Minister-president Rutte, betreffende hun “grote
zorgen over gevolgen stigma landbouwsector“. Omdat de dierenrechtenbeweging het onderwerp van
deze brief was, heeft de Dierenrechten Alliantie direct daarop de Minister-president haar reactie
gestuurd. Anders dan in hun brief beweerd wordt, is deze bedrijfstak geen belangrijke sector voor de
Nederlandse economie en is deze zeker niet duurzaam. Het is een sector waar vele miljoenen subsidies
in gepompt worden door de Nederlandse overheid en Europa terwijl het vrijwel iedereen (behalve de
sector zelf) duidelijk is dat we alleen al vanwege de stikstofproblematiek, het dierenwelzijn,
klimaatverandering, natuur- en milieubescherming, zoönosen en volksgezondheid,
wereldvoedselprobleem, droogte en biodiversiteitbedreigingen af moeten van de industriële dierhouderij.
Onder de ondertekenaars van de brief bevond zich overigens niet één landbouwer, maar alleen
diermisbruikers. In het meest recente Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (mei 2020), oordeelt de
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid: “De Nederlandse dierenrechtenbeweging is
echter al lange tijd klein en uit zich voornamelijk in vreedzame demonstraties.” Die vreedzaamheid bij de
boeren ver te zoeken is hebben we de afgelopen periode allemaal kunnen zien in de media.
Evenals voorgaande jaren werd als afsluiting van het jaar ook in dit corona-jaar, in de week voor kerst samen met Comité Dierennoodhulp en dominee Hans Bouma - in de Nassaukerk in Amsterdam de
Vredesdienst voor Dieren georganiseerd, dit jaar voor de 7e maal, op woensdagavond 23 december,
maar vanwege de corona pandemie dit keer geheel online. Zoals ieder jaar waren er interessante
sprekers. De Vredesdienst voor Dieren werd wederom door meer dan 20 dierenbelangen- en
opvangorganisaties ondersteund.
De rouwkaart en -poster die we van oudsher gebruikten voor de Vredesdienst met alle dieren die in
Nederland jaarlijks doodgemaakt worden voor de consumptie, werd geupdate door een statisticus. Bij
de schrikbarende aantallen waren nog niet eens meegerekend de dieren die omkomen door
stalbranden, dieren die vergast worden in verband met de vogelgriep, dieren die doodgaan door het
vervoer en hittestress, dieren die doodgaan door verkeersongelukken, de nertsen die vergast zijn
vanwege corona en hun vacht en de dieren die gebruikt worden voor wrede proeven.
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Dank voor uw steun, samen met u
maken we ook in 2021 weer een verschil voor dieren!
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