Aan de directie van Marktplaats B.V.
Wibautstraat 224
1097 DN Amsterdam

10 december 2017

Geachte directie van Marktplaats,
Zoals u weet heerst er op dit moment vogelgriep in ons land en zijn er daardoor landelijke
maatregelen van de overheid om verspreiding te voorkomen. Zo mogen eenden en kalkoenen uit de
industrie alleen nog vervoerd worden nadat zij onderzocht zijn door een dierenarts en de
transporten rechtstreeks plaatsvinden. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van
sierpluimvee en watervogels. En zijn dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels
verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen van bezoekers zodat de dieren niet in contact
komen met wilde watervogels en de bezoekers die de vogelgriep door de uitwerpselen kunnen
overbrengen. Dit alles zijn maatregelen van de overheid om ervoor te zorgen dat de vogelgriep niet
verder verspreid wordt.
Helaas moeten wij constateren dat op uw site Marktplaats de handel van particulieren in
watervogels, kalkoenen en ander pluimvee nog altijd welig tiert. Door deze handel van hobbyfokkers
op uw site in levende en op het erf geslachte dieren is de kans op verspreiding van de vogelgriep
door het hele land extra aanwezig. Consumenten die uw site bezoeken en een bod op kalkoenen of
een watervogel doen komen door het hele land deze vogels halen, en komen op het erf van de
hobbyfokker wat vaak ook nog met bloed en uitwerpselen van de dieren besmeurd is. Op deze wijze
kan indien daar vogelgriep heerst dat makkelijk verspreid worden en ernstige gevolgen elders in het
land hebben. Wij vinden dit een zeer onwenselijke situatie waarmee de bestrijding van de vogelgriep
niet gediend is. Wij verzoeken u daarom dringend om, ten tijde dat er vogelgriep heerst en er
landelijke maatregelen zijn, geen advertenties te plaatsen op uw site van watervogels en pluimvee
die te koop staan. Hieronder vindt u advertenties die nu op uw site Marktplaats staan, dit is slechts
een greep uiteraard.
Wij ontvangen vanwege het spoedeisende karakter graag binnen enkele dagen een terugkoppeling
over welke maatregelen Marktplaats gaat toepassen.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Sandra van de Werd
Comité Dierenoodhulp
Postbus 94724
1090 GS Amsterdam
Telefoon: 06 40709218
e-mail: dierennoodhulp@hotmail.com
Bep de Boer
Rechten voor al wat leeft

Bramerstraat 16
1816 TR Alkmaar
Geoffrey Deckers
Een DIER Een VRIEND
Breitnerlaan 313
2596 HA Den Haag
https://www.marktplaats.nl/z.html?query=kalkoenen+te+koop&categoryId=395&postcode=8256&di
stance=0
https://www.marktplaats.nl/verkopers/147696.htm
https://www.marktplaats.nl/z.html?query=eenden+te+koop&categoryId=395&postcode=8256&dista
nce=0
https://www.marktplaats.nl/z.html?query=ganzen+te+koop&categoryId=395&postcode=8256&dista
nce=0
https://www.marktplaats.nl/z.html?query=kippen+te+koop&categoryId=395&postcode=8256&dista
nce=0
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