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Beleidsplan Stichting Comité Dierennoodhulp 2018 
 

Amsterdam, 31 december 2017 

 

 

Onderwerpen waar Comité Dierennoodhulp in 2018 aandacht aan wil gaan besteden: 

 

1. Planning activiteiten Red een Legkip: Paasactie om Red een Legkip opnieuw in beeld 

te krijgen. Basisscholen aanschrijven metde vraag of zij belangstelling hebben voor 

lesbrief en boek kip Isabel in schoolbibliotheek. Engelse vertaling van boek kip Isabel 

online zetten. Ontmoetingsdag organiseren in zomer/herfst voor de vrijwilligers die de 

kippen tijdelijk opvangen en helpen vervoeren. Indien betaalbaar met informatiestand 

staan op grote diervriendelijke manifestaties.  

 

2. Actie tegen preventieve ruimingen: Het preventieve ‘ruimen’ in verband met de 

vogelgriep moet stoppen. Keer op keer blijkt dat de ‘geruimde’dieren geen vogelgriep 

hadden. De petitie Stop preventief doden zal voorlopig daarom online blijven.  

 

3. Actie tegen broedmachines: Vooral rond Pasen wordt door veel scholen, 

kinderboerderijen, winkels en particulieren gebruik gemaakt van broedmachines om 

eieren uit te broeden omdat dat zo leuk is voor de kinderen. Veel van de kuikens, vooral 

de manlijke, komen daarna slecht terecht of worden afgemaakt. Broedmachines en 

kuikens worden zelfs ter vermaak verhuurd. Kuikens zijn geen vermaak en hebben een 

moeder nodig die voor hen zorgt. 

 

4. Actie tegen gebruik van kuikens door hockeyclub Barneveld tijdens Jan van 

Scharrelei toernooi voor de jeugd: Er zal contact gelegd worden met het bestuur. 

Besluit het bestuur om toch net als de tien voorgaande jaren weer kuikens te misbruiken 

dan zijn we genoodzaakt actie te voeren. 

 

5. Rechtzaak over kip Jip: Het is nog onduidelijk wanneer deze zaak voorkomt. De zaak 

zou 24 augustus 2016 voor de meervoudige kamer komen, maar werd kort daarvoor om 

onduidelijke redenen uitgesteld. 
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6. Activiteiten Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden:  Eigenaren van in beslag 

genomen honden wijzen op informatief menu In beslag genomen, en dan? op 

www.hulpinbeslaggenomenhonden.nl , zodat ze weten wat ze kunnen doen voor hun 

hond. Indien nodig daarnaast telefonisch en/of schriftelijk advies geven en zo nodig 

bijstaan en training voor hun hond aanbieden. Informatiefolder ontwikkelen die te 

downloaden is op site en door hondenliefhebbers verspreid kan worden. Zorgen voor 

meer media-aandacht en aandacht voor dit onderwerp bij hondenliefhebbers. Politiek 

blijven benaderen om andere weg in te slaan. Indien dit ons wordt gevraagd: het 

overnemen van honden van Dienst Regelingen die de opslaghouder niet kan/wil 

herplaatsen en anders gedood worden. Het trainen en herplaatsen van deze honden.   

 

7. Hulp aan kansloze honden: Indien mogelijk directe hulp bieden aan honden die wegens 

gedrag dreigen te worden afgemaakt. Dit doen door o.a. noodoproepen via de social 

media te plaatsen, de hond in pension doen en daar trainen voor herplaatsing of 

herplaatsing via een asiel.   

 

8. Informatieverstrekking over konijnen en kippen uit de vleesindustrie en 

huisdierenindustrie: Het gratis aanbieden aan dierenartsen van een inkijkexemplaar van 

het konijnenboek Juultje en Jonathan en het kippenboek Isabel en Annabel in de sneeuw 

voor in de wachtkamer. Een Engelse vertaling van het boek Juultje en Jonathan maken en 

deze online zetten. De Engelse vertaling van het boek van kip Isabel online zetten.  

 

9. Informatieverstrekking over kalkoenen uit de vleesindustrie: Er zal over dit 

onderwerp een informatief digitaal te lezen boekje gemaakt gaan worden of een kort 

filmpje. 

 

10. Huisdierenindustrie: Comité Dierennoodhulp wil in 2018, indien daar de capaciteit 

voor is, over de huisdierenindustrie meer informatie verstrekken en er actie tegen 

ondernemen. 

 

11. Activiteiten voor beter lot in beslag genomen dieren: Met als doel dat dieren die in 

beslag genomen worden in de opslag goed zullen worden verzorgd en, wanneer ze 

vrijgegeven worden, op een goede manier worden herplaatst en wel zo, dat het welzijn 

van het dier daarbij voorop staat. Middel: inbeslagnames scherp volgen, brieven 

schrijven naar RVO, Vaste commissie van  Landbouw, natuur en voedselkwaliteit en 

minister van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit, en persberichten versturen.  

 

12. Het opvangen van gewonde en zieke duiven: Zieke en gewonde duiven die anders 

geen kans op overleving hebben worden op kleine schaal opgevangen en verzorgd.  

 

13. Kinderboerderijen en Kinderboerderijenbesluit: Gemeenten en het publiek 

benaderen voor een beter leven voor dieren op kinderboerderijen. Op de website 

www.diervriendelijkekinderboerderijen.nl komt een checklist voor bezoekers die mee 

willen helpen aan een onderzoek over dierenwelzijn op kinderboerderijen. 

 

14. Social Media: Facebook en twitter voor Comité Dierennoodhulp, Werkgroep Hulp 

Inbeslaggenomen Honden, Red een Legkip en Vredesdienst voor dieren 

 

15. Wanneer dieren oneigenlijk worden gebruikt als “kunst”object of ter vermaak: 
Hiervoor zal opnieuw indien nodig actie gevoerd worden en aangifte gedaan worden. 

http://www.hulpinbeslaggenomenhonden.nl/
http://www.diervriendelijkekinderboerderijen.nl/
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Hierbij benadrukkend dat er wel de man/vrouwkracht voor moet zijn en er helaas 

prioriteiten en grenzen gesteld moeten worden.  

 

16. Dieren die gedood dreigen te worden i.v.m. overlast: Het Comité zal dit trachten te 

verhinderen door middel van brandbrieven, gesprekken, persberichten en zo nodig 

acties. Hierbij benadrukkend dat er wel de man/vrouwkracht voor moet zijn en er 

helaas prioriteiten en grenzen moeten worden gesteld.  

 

17. Politiek: Waar nodig zullen we de politiek zowel landelijk als op gemeentelijk niveau 

telkens weer benaderen om misstanden aan de kaak te stellen en hen op hun 

verantwoording te wijzen dat zij de macht hebben om hieraan iets te veranderen. 

 

18. Aangifte doen: Net zoals in voorgaande jaren zal Comité Dierennoodhulp aangifte 

doen van misstanden met dieren waarin haars inziens duidelijk de Wet Dieren wordt 

overtreden. 

 

19. Feesten en tradities waar dieren door lijden: Dierenleed en feesten horen niet 

samen te gaan. Comité Dierennoodhulp zal daarom trachten voor deze dieren op te 

komen door mensen te wijzen op alternatieven en hen te vragen te stoppen met 

misbruik en doden dieren voor een feest of traditie.  

 

20. Offerfeest: Comité Dierennoodhulp wil ook in 2018 samen met andere 

dierenorganisaties weer een oproep doen aan moslims om in plaats van een dier geld 

te offeren aan mensen in nood. Ook zal zij de NVWA laten weten dat van de rituele 

slacht geredde schapen of geiten zonder oormerk naar ons toe kunnen en dat wij voor 

goede opvang zorgen waar de schapen en geiten nooit in de consumptie terecht zullen 

komen. 

 

21. Kerstmis en Vredesdienst voor dieren: Comité Dierennoodhulp wil in 2018 

opnieuw samen met dominee Hans Bouma en Een Dier Een Vriend een Vredesdienst 

voor dieren organiseren waar zoveel mogelijk andere dierenorganisaties aan mee doen. 

Middels een gezamenlijke kerstactie wil zij mensen oproepen om met kerst geen 

dieren te eten en zich te bezinnen over hoe we met dieren omgaan, met als afsluiting 

een Vredesdienst voor dieren. 

 

22. Media aandacht: Door middel van persberichten en opinieartikelen en acties blijven 

we ook in 2018 de pers benaderen over misstanden met dieren. 

 

23.  Deelname Dierencoalitie: Comité Dierennoodhulp neemt actief deel aan de 

Dierencoalitie met als doel een beter welzijn en betere wetgeving voor dieren. 
 

24.  Overige dieren in nood: Dit kunnen allerlei dieren zijn die op dat moment hulp hard 

nodig hebben of in nood dreigen te komen als niemand actie onderneemt. Te denken 

valt aan dieren die gedumpt zijn, die dreigen te worden afgemaakt, een brand 

overleven, in een slooppand leven, ontsnappen uit een slachthuis, als etalagemateriaal 

gebruikt worden of op andere wijze misbruikt worden zoals in de dierenhandel etc. 

Het Comité zal als dat in haar vermogen ligt zich inspannen voor deze dieren en zo 

nodig de hulp van andere dierenorganisaties hiervoor inroepen. Hierbij benadrukkend 

dat er wel de man/vrouwkracht voor moet zijn en er helaas prioriteiten en grenzen 

moeten worden gesteld. 



 4 

  
25. Werving van gelden voor gemaakte onkosten acties en opvang: 

 Door het aanschrijven van fondsen. 

 Door het aanschrijven van andere dierenorganisaties met het verzoek tot financiële 

steun. 

 Door de verkoop van het boek Juultje en Jonathan. 

 Door de verkoop van het boek van kip Isabel. 

 Door het verkopen van kaarten van geredde legkippen/Vredesdienst voor dieren 

 Door een adoptiebedrag te vragen voor de geredde legkippen. 

 Door giften van donateurs. 

 

De penningmeester beheert het vermogen; de inkomsten en uitgaven worden door haar 

bijgehouden en vastgelegd. 


