Jaarverslag 2017 van stichting Comité Dierennoodhulp
Inleiding
2017 was weer een intensief actiejaar voor Comité Dierennoodhulp. Met weinig
man/vrouwkracht werd er op volstrekt vrijwillige basis weer veel werk verzet
voor dieren in nood. Het preventief doden van ruim 727.000 dieren i.v.m. de
vogelgriep, het vergassen van miljoenen kippen die besmet waren met fipronil,
inbeslaggenomen honden die nog altijd door de RVO en het OM als voorwerp
worden behandeld, en het nieuwe Hoog Risico hondenbeleid van het ministerie
van LNV, waren allemaal onderwerpen waar Comité Dierennoodhulp in 2017
actie tegen voerde. Dikwijls zocht zij hierin de samenwerking op met andere
dierenbelangenorganisaties. Ook werden er diverse klachten inzake
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dierenmishandeling met het verzoek tot handhaving naar de NVWA gestuurd. En
werden er honderden basisscholen en kinderboerderijen benaderd met het
verzoek om geen kuikens ter vermaak uit te broeden voor Pasen. Het tvprogramma Koffietijd besteedde met Pasen alweer voor de zesde keer aandacht
aan geredde legkippen. In 2017 zijn er in totaal 1830 legkippen gered van de
slacht door Red een Legkip. Ook hebben wij in 2017 weer moslims opgeroepen
om geen dieren te offeren voor het offerfeest. En in de periode voor kerst riepen
wij mensen op om geen dieren met kerst te eten en zich te bezinnen over onze
omgang met dieren. Vlak voor kerst protesteerden wij tegen een veiling met
levende konijnen op een feestje van een voetbalvereniging. De voetbalvereniging
besloot naar aanleiding van ons protest te stoppen met het veilen van levende
dieren. Op 22 december organiseerden we voor de vierde keer samen met EDEV
en Hans Bouma de Vredesdienst voor dieren. Negentien dierenorganisaties
deden hier aan mee. Het werd weer een bijzondere en mooie Vredesdienst voor
dieren.

Red een Legkip
Er zijn in 2017 door Red een Legkip 1830 legkippen gered van de slacht. In
januari kwam er veel publicteit doordat leliekweker Gerben Ravensbergen
kippen bij ons adopteerde en die inzette om onkruid te bestrijden waardoor hij
geen bestrijdingsmiddelen meer hoeft te gebruiken. Een win-win-situatie.
Verschillende tv-programma’s hebben hier aandacht aan besteed, waaronder ook
Groen Licht. Dat leverde ons extra adoptanten op. Met Pasen kwam Red een
Legkip voor de zesde keer in het tv-programma Koffietijd. Ook deze keer werd
de studio binnen omgebouwd voor de kippen met strobalen, en zaten de
adoptanten de hele tijd gezellig tussen de kippen en de haan die mee was. Het
was daardoor een erg gezellige uitzending en de kippen vermaakten zich prima.
De uitzending resulteerde weer in een grotere bekendheid en natuurlijk meer
kippenadopties. In augustus kregen we er een nieuwe opvang bij in Gangelt
(Duitsland). Marc Housen runt daar Stichting Dierenopvang Savanah en wil
graag meer voor de legkippen uit de industrie doen. Op het moment van
schrijven zijn er acht opvangen actief, namelijk: Amsterdam, Dreischor, Heeze,
Lanaken (België), Gangelt (Duitsland) Ochten, Twijzelerheide en Rijsenhout. In
september vond de jaarlijkse bijeenkomst weer plaats voor de opvangen van Red
een Legkip. Red een Legkip heeft in 2017 weer steun gehad van donateurs. Al
deze steun is erg belangrijk voor Red een Legkip want van de adoptiebedragen
alleen redden we het niet. De medische kosten voor de zieke en gewonde kippen
lopen nu eenmaal hoog op. Dit jaar waren er behoorlijk wat kippen die naar de
dierenarts moesten. Wij zijn daarom bijzonder blij met al deze steun van
bedrijven en particulieren!
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Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden
Honden tot Hoog Risico etiketteren heeft verstrekkende hondonvriendelijke
gevolgen
Eind februari werd de ‘Zienswijze Hondenbeten aan de kaak gesteld’ door de
Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) aangeboden aan de politiek. Hiermee
werd het Hoog Risico hondenbeleid geadviseerd. Comité Dierennoodhulp
schreef daarop samen met de familie Gaus een brief met bezwaren naar de
staatssecretaris. In mei stuurde Comité Dierennoodhulp samen met 7 andere
dierenorganisaties een protestbrief naar de Tweede Kamer omdat dit nieuwe
beleid niet alleen discriminerend, hondonvriendelijk en onrechtvaardig is, maar
ook niet effectief zal zijn. Dit nieuwe beleid spreekt alle eerdere adviezen tegen.
16 honden waaronder 9 pups vermoord door OM
Opnieuw zijn er in april in Nederland 16 honden vermoord, waaronder negen
pups die pas vier weken oud waren toen ze in de opslag terechtkwamen. Pups
die nog geen vlieg kwaad hadden gedaan. Met grote koppen stond het in oktober
2016 in de krant: 25 pitbulls gered van hondengevechten. Op 22 april 2017
bericht het ANP: “16 gevaarlijke pitbulls mogen gedood worden.” Vergeten
wordt dat ze gered zijn en dat 9 pups niet eens de kans hebben gehad om
gevaarlijk te worden. Zogenaamd gered, maar dan wel zo dat ze van de regen in
de drup terecht kwamen. Inplaats van aandacht, therapie en begeleiding kregen
deze honden die niets misdaan hadden de doodstraf. In een open brief aan de
testers Matthijs Schilder en Claudia Vinke, officieren van justitie en
opslaghouders protesteerden Comité Dierennoodhulp en de Werkgroep Hulp
Inbeslaggenomen honden op de social media tegen deze moord.
Hond Rex
Dora Rodic's hond Rex werd op 28 september 2016 in beslag genomen wegens
een licht bijtincident. Dora diende gelijk samen met haar advocaat een
klaagschrift in om haar hond terug te krijgen. De zaak kwam uiteindelijk op 3
februari 2017 voor de rechter en de rechter besloot dat Rex terug naar Dora
mocht. Twee dagen later bleek bij navraag door de advocaat dat Rex al op 5
januari door de RVO was vervreemd en herplaatst in opdracht van de officier
van justitie. Dora gaf de strijd niet op om Rex terug te krijgen en nam contact
met ons op en wij besloten haar te helpen. Via een oproep middels een filmpje
op You Tube dat we verspreidden op de social media loofde Dora samen met
Comité Dierennoodhulp een hoge beloning uit om Rex terug te krijgen. Eind
april stuurden wij samen met 5 andere dierenorganisaties een brandbrief naar de
Tweede Kamer omdat hond Rex door zowel de RVO als het Openbaar
Ministerie (OM) als een voorwerp gezien en behandeld is en daardoor is
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vervreemd. Hierdoor heeft Dora Rodic haar hond Rex, ondanks de eerdere
uitspraak van de rechter dat de hond weer naar haar terug mocht, niet
teruggekregen. Eind mei stuurden wij met 5 andere dierenorganisaties een brief
aan staatssecretaris Van Dam en een cc naar de Tweede Kamer in verband met
het verhandelen van in beslaggenomen huishonden als K9 werkhond naar het
buitenland met toestemming van de RVO. Wij vroegen de staatssecretaris om
opheldering wat er met herder Rex was gebeurd, en tevens verzochten wij de
staatssecretaris om er zorg voor te dragen dat de RVO een ander beleid gaat
voeren, door huishonden niet langer in de handen van handelaars te laten vallen,
die de honden trainen om ze voor veel geld door te verkopen als werkhonden.
Ook in mei startten wij samen met Dora, andere dierenorganisaties en de familie
Gaus de petitie https://hondrexisgeenvoorwerp.petities.nl/
Terwijl het hoger beroep nog diende Dora om Rex terug te krijgen kwam het
trieste nieuws dat Rex dood gemaakt was in opdracht van het OM. Rex was
verkocht als waakhond en daar had volgens het OM een bijtincident plaats
gevonden. Het OM vond het niet de moeite waard om het hoger beroep af te
wachten. Helaas verloor Dora Rodic naast haar hond Rex ook het hoger beroep
tegen de Staat. Uit de uitspraak van het hof kwam duidelijk naar voren dat de
Staat een hond als voorwerp wil blijven zien en ook dat de staat de kosten van
de opslag niet in verhouding vindt staan tot de waarde van het dier. Dora werd
veroodeeld tot de proceskosten van de staat. Comité Dierennoodhulp heeft om
Dora te steunen een deel hiervan voor haar rekening genomen.
Informatieverstrekking over inbeslaggenomen honden
Het afgelopen jaar hebben er weer met regelmaat eigenaren wiens hond in
beslag genomen is gebeld en/of gemaild en is er advies aan hen, zowel
telefonisch als schriftelijk, gegeven. Maar nog vaker was dat niet nodig omdat
mensen zelf voldoende informatie konden vinden over welke stappen ze
moesten nemen om hun hond te helpen in het menu In beslag genomen, en dan?
In memoriam Ruby
Zaterdag 25 november 2017 is Staffordshire terriër Ruby op 16-jarige leeftijd
van ons heen gegaan. Ruby was in 2009 regelmatig in het nieuws omdat zij
lange tijd angstig en geïsoleerd in een opslag zat en daar op afgerekend dreigde
te worden. Ruby was 7 jaar oud toen ze wegens het opspringen tegen een peuter
in de opslag terecht kwam. Zij werd vier keer ter dood veroordeeld en zat bij
elkaar anderhalf jaar in de opslag bij Dierenopvang Amsterdam (DOA). Toen zij
acht was kreeg zij dankzij het rechtvaardigsheidsgevoel van een Officier van
Justitie de kans om bij Sandra van Comité Dierennoodhulp te komen wonen. In
de acht daaropvolgende jaren bleek Ruby een lieve, sociale, spontane en
enthousiaste hond te zijn. Er was geen enkele sprake van agressie naar honden,
katten en mensen. Ze bleek steeds een uitgesproken vriendelijk gedrag te
vertonen, ook tegenover vreemde mensen.
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Petitie tegen preventief doden vogelgriep
In januari 2017 is de petitie ‘Stop preventief doden!’ van start gegaan. De petitie
is gericht aan de Tweede Kamer, op https://petities.nl/petitions/stop-preventiefdoden en een gezamenlijk initiatief van 31 initiatiefnemers, waaronder Comité
Dierennoodhulp en 16 andere dierenbelangenorganisaties, 7 dierenartsen en 7
bekende Nederlanders. Zij zijn van mening zijn dat het preventief doden van
dieren in verband met de vogelgriep onacceptabel is en slechts
symptoombestrijding. Ruim 727.000 dieren, waarvan de meerderheid preventief,
zijn in nauwelijks twee maanden tijd door de overheid vanwege de vogelgriep
op een barbaarse manier gedood. De initiatiefnemers zijn van oordeel dat de
overheid niet zo met dieren hoort om te gaan, bovendien vinden zij de wijze
waarop de dieren door de NVWA gedood zijn onnodig wreed. Het doel van de
petitie is een einde aan het preventief dodingsbeleid en dat, als er ergens wel
vogelgriep wordt geconstateerd, het doden zo stress- en pijnloos mogelijk
gebeurt en dat dit controleerbaar wordt. De initiatiefnemers zijn van mening dat
het de hoogste tijd is dat de politiek de werkelijke oorzaak van de desastreuze
uitbraken en verspreiding van de hoogpathogene vogelgriep aanpakt: de
intensieve pluimveehouderij, met haar overvolle stallen en voor de dieren, maar
ook voor mensen, ongezonde leefomstandigheden.

Misbruik van kuikens voor vermaak:
Hotel De l’Europe
Het Amsterdamse vijf sterren hotel De l’Europe had met de paasdagen in haar
lobby als paasattractie een bak met 23 kuikentjes. De kuikentjes zijn door
dierenvrienden opgehaald omdat het anders slecht met hen zou aflopen. De 23
kuikens zijn door hen gebracht naar een opvang van Comité Dierennoodhulp
waar ze liefdevol verzorgd zijn en een deel is herplaatst. Hotel De l’Europe heeft
aan de dierenvrienden laten weten dat ze dit nooit meer zullen doen.
Brief over broedmachines en kuikens naar basisscholen, kinderboerderijen,
Artis en gemeente Amsterdam
Ruim voor Pasen heeft Comité Dierennoodhulp honderden basisscholen,
kinderboerderijen en Artis een brief gestuurd met daarin het dringende verzoek
om voor Pasen als attractie geen kuikens uit te broeden, vanwege het daarmee
gepaard gaande dierenleed en omdat kuikens geen vermaaksartikelen zijn.
Tevens heeft Comité Dierennoodhulp een brief gestuurd naar de wethouder
dierenwelzijn Laurens Ivens met het verzoek om hier tegen op te treden, en heeft
de Partij voor de Dieren vragen gesteld over het uitbroeden van eieren als
attractie door Artis en het geheel onnodig doden van de kuikens daarna. Ook
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stuurde Comité Dierennoodhulp een brandbrief aan de heer Balian, directeur van
Artis, om met dit onnodige dierenleed onmiddelijk te stoppen. Helaas besloot
Artis gewoon door te gaan met het misbruiken van kuikens als attractie.
Barneveldse hockeyjeugdtoernooi misbruikt kuikens voor vermaak
Het Jan van Scharrel hockey toernooi 2017 dat op 24 en 25 juni plaats vond bij
de Mixed Hockey Club Barneveld, heeft 61 pasgeboren hanenkuikens misbruikt
als attractie. De slapende kuikens werden zonder toezicht door kinderen aan de
lopende band opgepakt en het gebeurde met regelmaat dat de kuikens hierdoor
vielen. De als attractie misbruikte kuikens zouden op maandag afgemaakt
worden door de boer waar ze vandaan kwamen. Een 12 jarige meisje dat aan het
hockytoernooi meedeed riep de hulp in van Comité Dierennoodhulp om de
kuikens te redden. Comité Dierennoodhulp stuurde onmiddelijk een brandbrief
naar de organisatoren van het toernooi en het bestuur van de hockyclub MHCB.
Een van de organisatoren gaf mondeling aan het kind te kennen dat de kuikens
opgehaald konden worden maar dat zij niet kon beloven dat de hockyclub dit
nooit meer zou doen. De kuikens zijn naar onze opvang in Ochten gebracht waar
na een maand het merendeel van de kuikens naar Akka’s Ganzenparadijs is
gebracht. Omdat zowel een organisator van dit toernooi als de voorzitter van de
hockeyclub aangaven nog niet te weten of ze doorgaan met dit diermisbruik,
heeft Comité Dierennoodhulp samen met Een DIER Een VRIEND, Rechten
voor al wat leeft, Akka’s Ganzenparadijs en stichting Dierennood aangifte
gedaan van dierenmishandeling en een klacht ingediend bij de NVWA. Omdat
men niet tot vervolging is overgegaan heeft Comité Dierennoodhulp middels de
Artikel 12 procedure van het Wetboek van Strafvordering hierover beklag
ingediend met het verzoek alsnog tot vervolging over te gaan.

Kuikens ongeschikt als Sinterklaaskado
Op 30 oktober heeft Comité Dierennoodhulp een klacht ingediend bij
de NVWA met een verzoek tot handhaving tegen het bedrijf KleinveeService te
Bladel dat adverteerde met een broedmachine met bebroede eieren als het
mooiste kado dat je je kind voor Sinterklaas of Kerst kunt geven. Daarnaast
heeft Comité Dierennoodhulp tegen dit bedrijf een klacht ingediend inzake
misleiding bij de Reclame Code Commissie. Kuikens zijn zeer kwetsbare dieren
en niet geschikt als leuk speelgoed voor kinderen, dieren die, als de lol er weer
af is, weggegooid kunnen worden. Comité Dierennoodhulp vindt het zeer
verontrustend dat er al 200 scholen zijn die bij dit bedrijf deze broedmachine
hebben gekocht. Dit is bepaald geen vorm van duurzaam onderwijs. Hart van
Nederland besteedde er aandacht aan en onder haar rubriek “Wat vindt
Nederland?” deed zij onderzoek in samenwerking met Maurice de Hond of een
broedmachine een geschikt kado is voor kinderen,
zie http://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/kuikentjes-thuis-uitbroeden6

als-sinterklaascadeau-moet-kunnen/ De uitslag van dit onderzoek was dat slechts
9 procent van de mensen een broedmachine een geschikt cadeau vindt voor
kinderen. Slechts 11 procent kan zich vinden in het argument van de fabrikant
dat kinderen op deze manier dichter bij de natuur komen. 89 procent vindt van
niet. Grote vraag in het onderzoek was of zo’n broedmachine dan wel verkocht
moet worden als speelgoed. Op de vraag, bij wie in dat geval de
verantwoordelijkheid ligt, antwoordde 23 procent dat die bij het bedrijf ligt dat
het product verkoopt. Ook de overheid wordt vaak genoemd: 27 procent. Comité
Dierennoodhulp heeft een brief hierover gestuurd naar de Vaste commissie voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en naar de Vaste commissie voor Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit i.v.m. het feit dat het uitbroeden van eieren door
middel van een broedmachine op school geen vorm van duurzaam onderwijs is
en een broedmachine ongeschikt is als sinterklaaskado. In de brief vraagt
Comité Dierennoodhulp om een verbod op het uitbroeden van eieren onder de
broedmachine door particulieren en scholen. Kuikens zijn geen speelgoed en
wegwerpartikelen.

Nieuwe Amsterdamse opvang voor kippen ongeschikt
Comité Dierennoodhulp heeft samen met Stichting Rechten voor al wat Leeft,
Een DIER Een VRIEND en Stichting Dierennood aan de gemeente Amsterdam
een brief gestuurd naar aanleiding van de nieuwe opvang voor gedumpte hanen
en hennen bij de Fruittuin van West. Al is de locatie op het oog erg mooi, toch
vinden de dierenorganisaties dit geen geschikte opvang voor zwerfdieren als
hennen en hanen, en begrijpen niet dat de gemeente hiermee akkoord is gegaan.
Een opvang hoort dieren te beschermen tegen roofdieren, dieren te behandelen
als ze ziek zijn en uiteraard niet ermee te fokken. Dit alles gebeurt niet bij de
Fruittuin van West. De gedumpte kippen lopen tussen kippen die uiteindelijk
halal zonder verdoving geslacht zullen worden. Ethisch gezien is het heel raar
dat de ene kip maar elf weken oud mag worden en de gedumpte kippen, die een
geel ringetje krijgen, mogen blijven leven. Dat past niet bij elkaar. Je maakt ook
geen opvang voor gedumpte konijnen bij een vleeskonijnenfokker. Er is over dit
onderwerp ook door Comité Dierennoodhulp ingesproken op een
raadsvergadering.

Acties tegen doden fipronilkippen
Op 2 augustus 2017 diende Comité Dierennoodhulp samen met vier andere
dierenbelangenorganisaties bij de staatssecretaris een verzoek in om handhavend
op te treden tegen de pluimveehouders die overgingen tot het doden en
vernietigen van fipronilkippen. Comité Dierennoodhulp vond dat in plaats van
mee te werken aan het doden, de pluimveehouders die door de overheid op slot
waren gezet, door de staatssecretaris gesommeerd hadden moeten worden de
kippen te behandelen. Wij vonden het extra onverteerbaar omdat de
fipronileieren door een gebrekkige controle van de NVWA al een jaar in de
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schappen lagen. Toepassing van het verboden bestrijdingsmiddel is daardoor
onverantwoord lang doorgegaan. De kippen hadden daar niet de dupe van
mogen worden.
Op 4 augustus stapte Comité Dierennoodhulp, samen met stichting Levende
Have, Rechten voor al wat leeft, Een Dier Een VRIEND en stichting
Dierennood en de advocaat naar de voorzieningenrechter met het verzoek om
een voorlopige voorziening om handhavend op te treden tegen pluimveehouders
wier kippen besmet zijn met Fipronil, door hen geen toestemming te verlenen
hun kippen te laten doden en vernietigen. De pluimveehouders zouden in plaats
daarvan ook kunnen wachten totdat de Fipronil vanzelf uit de kippen was
verdwenen. De kippen waren immers niet ziek, vormden geen gevaar voor de
volksgezondheid en er was geen besrnettingsrisico. Het om puur economische
reden ruimen en vernietigen van kippen, dat hier aan de orde was, was is
volgens ons in strijd met artikel 2.10, eerste lid, van de Wet dieren inzake het
doden van dieren, artikel 1.3 van de Wet dieren inzake de intrinsieke waarde van
het dier, en het 'niet-tenzij' principe van de Wet dieren, ingevolge welk principe
dieren niet rnogen worden gedood als daarvoor geen gegronde reden is. Helaas
ging de de voorzieningenrechter niet inhoudelijk in op onze bezwaren afkomstig
uit de wet Dieren, en hij oordeelde dat de pluimveehouders vrij waren om louter
vanwege bedrijfseconomische redenen hun kippen te vergassen en te
vernietigen. Hoewel de rechter anders oordeelde, houden wij vast aan het
standpunt dat er geen rechtsgrond is voor het doden en vernietigen van dieren op
strikt (bedrijfs)economische gronden, temeer daar er alternatieven waren. In de
EG verordening die gaat over het doden en ruimen van dieren staat bij de
definitie over ruimen dat dit gebeurt wanneer de volksgezondheid, het millieu of
het dierenwelzijn in gevaar is. Gezonde dieren waar dit alles niet bij speelt
zouden niet op de locatie waar zij worden gehouden vernietigd mogen worden.
Op 6 augustus publiceerde de opiniewebsite Joop het opinie-artikel over de
fipronilkippen van Comité Dierennoodhulp, zie
https://joop.bnnvara.nl/opinies/de-eiercrisis-niet-zo-blij-met-een-ei
Op 7 augustus 2017 organiseerde Comité Dierennoodhulp samen met vijf andere
dierenorganisaties een stille betoging bij twee pluimveebedrijven in Drenthe
waar de kippen vergast werden vanwege de fipronilcrisis. Het ging om totaal
132.000 gezonde kippen die vergast werden bij deze twee pluimveehouders. De
betoging begon bij pluimveehouder Bouwhuis in Witteveen en eindigde bij
pluimveehouder Oving in Odoornerveen. In tegenstelling tot het gewelddadige
gebeuren dat in de schuren plaats vond, had de betoging een ingetogen en
vreedzaam karakter. De betogers wilden met hun protest getuige zijn van het feit
dat de overheid en pluimveehouders deze dieren daadwerkelijk lieten stikken.
Deze kippen, slachtoffers van de massale bio-industrie, mogen niet vergeten
worden. Het is niet normaal dat dieren als wegwerpartikelen worden behandeld.
Het protest kreeg veel aandacht: https://nos.nl/artikel/2186904-demonstratiesbij-kippenboeren-die-kiezen-voor-ruimen.html en het protest kwam ook in het
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nieuws bij het NOS journaal https://nos.nl/uitzending/26632-nos-journaal.html
en bij RTV Drenthe
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/124616/Dierenorganisaties-protesteren-bijDrentse-kippenboeren-tegen-ruimen-fipronil-kippen en
https://www.animalstoday.nl/142378-2/
Op 10 augustus stuurde Comité Dierennoodhulp samen met zeven andere
dierenorganisaties een brandbrief naar de Tweede Kamer, met daarin het
dringende verzoek om een spoeddebat te houden om zo een einde te kunnen
maken aan het doden en vernietigen van fipronilkippen door de staatssecretaris
op te roepen zijn medewerking hieraan stop te zetten en over te gaan tot
handhaving. In plaats van mee te werken aan het doden, zouden de
pluimveehouderijen die door de overheid op slot waren gezet, door de
staatssecretaris gesommeerd moeten worden de kippen te behandelen. Artikel
5.10 lid 2 van de Wet dieren bepaalt dat de staatssecretaris een
behandelverplichting kan opleggen ten aanzien van dieren waarbij niet aan het
bepaalde bij of krachtens de wet wordt voldaan. Voorts kan op basis daarvan een
verbod op het doden van dergelijke dieren worden opgelegd. Wij stonden niet
alleen in het feit dat wij het ruimen van gezonde dieren verwerpelijk vinden.
Ook bekende buitenlandse dierenbelangenorganisaties spraken in de media
schande over het feit dat de Nederlandse overheid het toestond om gezonde
dieren massaal te vergassen en vernietigen. En ook de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Diergeneeskunde was hier zeer duidelijk over. In hun
verklaring stelt zij: “Het ruimen van de ‘gezonde’ dieren op de besmette
bedrijven is volgens de KNMvD niet de gewenste oplossing.” Helaas trok de
overheid zich van al ons protest niets aan en zijn er vanwege de Fipronil
miljoenen kippen vergast. Al deze kippen stierven hierdoor een langzame en
pijnlijke verstikkingsdood.

Milou
Milou is een stafford terrier van 7,5 jaar oud. Zij werd op 20 februari 2017 in
beslaggenomen en heeft een euthanasieadvies gekregen na een test van het
Assessment-team Universiteit Utrecht, ondanks het feit dat zij goed trainbaar is.
Het Openbaar Ministerie wilde haar dood maken en daarom zocht de moeder
van de eigenaar van Milou hulp bij de Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen
Honden. Milou was voordien altijd een aardige en sociale hond en is duidelijk
slachtoffer geworden van de ziekte van haar baas. De ouders van eigenaar en de
advocaat hebben daarom het euthanasieadvies aangevochten en de rechter heeft
op 31 augustus daarover geoordeeld dat Milou inderdaad niet dood gemaakt
mag worden omdat zij trainbaar is (artikel 1.10 Besluit houders van dieren). Ook
maakte de rechter in zijn uitspraak kenbaar dat de bijtincidenten te wijten zijn
aan de problematiek van de eigenaar. De rechter gaf de staat ter overweging
gebruik te maken van het aanbod van Comité Dierennoodhulp, Stichting Hond
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in Nood, dierenopvang en trainers om Milou kosteloos te trainen en te
herplaatsen en samen met een nieuwe baas te begeleiden. Doel was om Milou de
kans op training en herplaatsing te geven. Helaas gaf de staat aan in hoger
beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter omdat zij er op staat dat Milou
doodgemaakt wordt. De staat beroept zich er nu op dat eigenaar en ouders geen
belanghebbenden meer zijn omdat bij behandeling van de strafzaak tegen
eigenaar zijn hond ondertussen verbeurd is verklaard. En de staat mag met een
inbeslaggenomen goed dat verbeurd verklaard is, immers doen wat zij wil.
Omdat eigenaar en ouders geen belanghebbenden meer zijn, zal Comité
Dierennoodhulp in het hoger beroep voor de belangen van Milou gaan opkomen.

Oproep aan moslims om het Offerfeest te vieren zonder
dierenleed
Vrijdag 1 september tot en met zondag 3 september 2017 vierden moslims weer
het offerfeest. Rond de 56.000 schapen, geiten en runderen werden hiervoor in
ons land gedood. Dominee Hans Bouma en vijf dierenorganisaties (Comité
Dierennoodhulp, Rechten voor al wat leeft, Een Dier een Vriend EDEV, Dier en
Recht en Dierbewustleven) vroegen net als voorgaande jaren aan moslims, door
middel van een videoboodschap op You Tube, om op het offerfeest in plaats van
een dier te slachten geld te offeren. Hiermee kunnen mensen en ook dieren in
nood voorzien worden van plantaardig voedsel en hulpgoederen, en hoeven geen
onschuldige dieren te worden gedood. Wanneer moslims in Nederland al een
schaap of een geit hadden besteld, werd hun in overweging gegeven het leven
van dit dier te sparen. De dierenorganisaties boden aan om het schaap of de geit
op hun kosten op te vangen en te herplaatsen op een plek waar het oud kan
worden en een goed leven krijgt. De videoboodschap is ondertiteld in het
arabisch, turks en in het engels en werd zoveel mogelijk verspreid naar
moslimorganisaties. Dit filmpje is op YouTube gezet:
https://www.youtube.com/watch?v=E5xZpA9g6rM en werd ook via de social
media verspreid en er is een persbericht over uit gegeven. Helaas is er geen
schaap aangeboden.

Protest tegen dood maken van illegale thuisslacht
‘geredde’schapen
Na een melding van illegale thuisslacht voor het offerfeest trof een NVWA
inspecteur op 1 september volgens zijn twitterbericht twee illegale zonder
verdoving geslachte schapen aan en twee nog levende schapen. De levende
schapen heeft de NVWA samen met de karkassen naar een slachthuis gebracht
en daar laten doden met als doel destructie. Als excuus gebruikt de NVWA dat
de dieren geen oormerk in hadden en daarom niet geschikt waren voor
menselijke consumptie omdat de herkomst niet traceerbaar zou zijn.
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Comité Dierennoodhulp heeft daarop een brandbrief gestuurd naar de
waarnemend staatssecretaris van Economische Zaken en naar de vaste
commissie Economische Zaken over het overtreden van de Wet Dieren door de
NVWA in verband met het onnodig doodmaken van twee schapen. Comité
Dierennoodhulp heeft in haar brandbrief verzocht om handhaving van de Wet
dieren en om ervoor te zorgen dat dieren niet langer als een ding kunnen worden
vernietigd. De NVWA had de schapen gemakkelijk naar één van de diverse
dierenopvangen kunnen brengen. Daar hadden deze schapen oud mogen worden
en waren de dieren nooit in de consumptie terecht gekomen. Dat een oormerk
ontbreekt is geen gerechtvaardigde reden om een dier dan maar als ding te
vernietigen. Het mag niet zo zijn dat dieren die ‘gered’ zijn uit een situatie van
verwaarlozing en mishandeling voor het gemak van de overheid maar even
gedood en vernietigd worden.

Actie en inzamelingsactie voor dolfijnenvrienden in Japanse
gevangenis
Op 22 oktober 2017 werden de Nederlandse dierenvriend Peter Janssen (32) en
twee Belgische dierenvrienden in Japan gearresteerd, nadat twee van hen op een
ludieke en vreedzame wijze actie gevoerd hadden in het dolfinarium park
Adventure World in Shirahama in Japan. Zij waren tijdens de dolfijnenshow in
het water gesprongen en hielden al watertrappelend spandoeken omhoog om zo
te protesteren tegen het misbruik van dolfijnen in dolfinariums en tegen de
massaslachting van dolfijnen die in de Cove in Taiji plaats vindt. Om voor hun
rechten op te komen besloot Comité Dierennoodhulp samen met een paar andere
dierenvrienden hen te helpen. Zij deed dit onder andere door persberichten te
versturen en de media op de hoogte te houden, facebook ‘Help
dolfijnenvrienden uit de Japanse gevangenis’ op te richten, een e-mail actie te
starten naar de Japanse ambassadeurs in Nederland en België die ondersteund
werd door meerdere dierenorganisaties, en een inzamelingsactie te houden voor
de kosten voor hun vrijlating. In totaal werd er voor dit doel een bedrag van
3586,- gedoneerd op rekening van Comité Dierennoodhulp. Na 20 dagen
gevangenschap en betaling van een boete van rond de 8000 euro werden de drie
dierenvrienden vrij gelaten uit de Japanse gevangenis. Na hun thuiskomst heeft
Comité Dierennoodhulp het opgehaalde bedrag van 3586 euro gestort op
rekening van degene die de gehele boete heeft voorgeschoten.

Bemiddeling voor beter lot van dieren die overlast veroorzaken
Comité Dierennoodhulp heeft diverse keren succesvol kunnen bemiddelen met
gemeenten die overlast van dieren hadden om dit op een diervriendelijke wijze
op te lossen. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Elst

11

Overbetuwe kreeg een brief van Comité Dierennoodhulp met het voorstel om de
gedumpte hennen en hanen in het Galemapark diervriendelijk weg te laten
vangen door het diervriendelijke vangbedrijf Hofganzen zodat de dieren daarna
opgevangen kunnen worden in Akka’s Ganzenparadijs. Gelukkig was de
gemeente Elst Overbetuwe bereid om voor deze diervriendelijke oplossing te
kiezen. Het ging om circa zestig hanen en zestig hennen. Ook de gemeente
Nieuwegein zocht met ons contact i.v.m. het zoeken van een diervriendelijke
oplossing voor zwerfkippen. Ook zij zijn door ons doorverwezen naar het bedrijf
Hofganzen. Ook is er een brief gestuurd naar Joost Eerdmans van de gemeente
Rotterdam vanwege het feit dat de gemeente Rotterdam met zijn toestemming
de ganzen die overlast veroorzaken laat wegvangen door Duke Faunabeheer.
Weliswaar worden de ganzen niet meteen afgemaakt wat bij Duke Faunabeheer
gebruikelijk is, maar geplaatst bij een groothandel in dieren, maar uiteindelijk
zullen de meeste van deze gevangen ganzen toch slecht eindigen. De reactie op
onze brief was helaas niet positief: de heer Eerdmans is helaas niet bereid om uit
oogpunt van diervriendelijkheid het bedrijf Hofganzen in te huren.

Beloning van 250 euro voor tip die naar kippendumper(s) leidt
Begin mei werden er in het bos bij Bovenkarspel voor de zoveelste keer
legkippen gedumpt. Gelukkig was dierenambulance West Friesland er snel bij
en nam gelijk contact op met Comité Dierennoodhulp om te vragen of wij
wilden helpen met het opvangen van de kippen. Gedumpte kippen laten wij niet
in de kou staan, en diezelfde avond werden de kippen gevangen door de mensen
van dierenambulance West-Friesland en gebracht naar onze opvang in Friesland.
Het ging deze keer om in totaal twintig legkippen die qua uiterlijk zo uit de
pluimveeindustrie leken te komen. Nog maar korte tijd eerder waren in ditzelfde
bos ook twee groepen kippen gedumpt. Helaas werden zij pas na een paar dagen
ontdekt en bleek de helft van de kippen al door honden verscheurd te zijn. De
kippen die nog leefden konden worden opgevangen door onze opvang in
Rijsenhout. Ook in Zoelen werden er twee keer binnen een jaar op dezelfde plek
legkippen gedumpt. De eerste keer ging het om 6 kippen, de tweede keer in
oktober om 11 kippen. Om dit dierenleed dat door het dumpen veroorzaakt
wordt te doen stoppen, heeft Comité Dierennoodhulp zowel in Bovenkarspel als
in Zoelen een beloning uitgeloofd van 250 euro voor degene die met een tip zou
komen die naar de dader(s) zou leiden. Helaas is er geen bruikbare tip binnen
gekomen. Een journalist heeft nog onderzoek gedaan, maar ook dat leidde niet
tot het vinden van de dader.

Protest tegen verkoop van pluimvee en watervogels op
Marktplaats ten tijde van vogelgriep
Comité Dierennoodhulp heeft op 11 december 2017 samen met Rechten voor al
wat leeft en Een DIER Een Vriend een verzoek tot handhaving ingediend bij de
NVWA in verband met het adverteren op verkoopsites zoals Marktplaats met
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watervogels, kalkoenen en ander pluimvee ten tijde dat er vogelgriep heerst.
Ook de directie van Marktplaats kreeg een brief met daarin het dringende
verzoek om, zolang er vogelgriep heerst, geen advertenties te plaatsen van
watervogels en pluimvee die te koop zijn. Marktplaats reageerde niet. Op 14
december 2017 stuurde Comité Dierennoodhulp namens de dierenorganisaties
een brief hierover naar de Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, met daarin het dringende verzoek om als extra
preventiemaatregel tegen verspreiding van de vogelgriep op te nemen dat de
handel van watervogels en pluimvee door hobbyfokkers aan banden wordt
gelegd wanneer er vogelgriep heerst en de landelijke maatregelen gelden. Op
onze zoektocht naar advertenties kwamen we wel een heel merkwaardige
advertentie tegen van een dierentolk die hanen, kippen en kalkoenen verkocht
voor de slacht, zie https://www.animalstoday.nl/sandra-werd-dierentolkkalkoenen-kippen-hanen-slacht/

Voetbalvereniging stopt met konijnen veilen
Op zaterdagavond 16 december 2017 wilde voetbalvereniging SJC in Noordwijk
als festiviteit een veiling houden waar ook levende konijnen geveild zouden
worden. Comité Dierennoodhulp stuurde namens vijf dierenorganisaties een
brief naar het gehele bestuur van de voetbalvereniging. Toen daar geen reactie
op kwam stuurde zij op 14 december een brandbrief naar de gemeente met
daarin het dringende verzoek op te treden tegen het veilen van levende konijnen
en verstuurde ook een persbericht. Dit resulteerde er uiteindelijk in dat
voetbalvereniging SJC besloot om de konijnen geheel uit de veilingcatalogus te
halen en op de veiling voortaan slechts pluche konijnen in de konijnenhokken te
zetten als herinnering voor hoe het ooit begonnen is.

Korte film: Kerstman bevrijdt konijnen uit konijnenhel
In samenwerking met de kerstman, een paar aardige filmmakers en Comité
Dierennoodhulp is er een filmpje gemaakt waarop te zien is hoe de kerstman
vlak voor kerst een aantal vleeskonijnen bevrijdt uit de konijnenhel. De
kerstman vindt het onbegrijpelijk dat er hier in Nederland zo met konijnen wordt
omgegaan. Zie:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=P3kdf2f5kgo

Kerstoproep en Vredesdienst voor dieren
Comité Dierennoodhulp organiseerde samen met Hans Bouma en Een Dier Een
Vriend voor de vierde keer de Vredesdienst voor dieren die dit keer werd
gehouden op 22 december in de Nassaukerk in Amsterdam. De Vredesdienst
voor dieren werd mede mogelijk gemaakt door Vissenbescherming, Rechten
voor al wat leeft, Sea First Foundation, Akka's Ganzenparadijs,
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Ganzenbescherming Nederland, Red een Legkip, Stichting Dierennood, Konijn
in Nood, Plenty Food, VeganChallenge, De Faunabescherming, Stichting
KonijnenBelangen, Dier&Recht, Varkens in Nood, Caring Vets, Bont voor
Dieren en Stichting Melief. Op de website www.vredesdienst.nl kon men meer
informatie zien. Een vooraankondiging over de Vredesdienst voor dieren werd
ruim van te voren naar de pers gestuurd met daarin een link van de kerstoproep
van de kinderen Livia, Josje en Alysa die in 2015 op de Vredesdienst voor
dieren spraken, zie https://www.youtube.com/watch?v=Gcypx5ZAqHU . De
kerk was goed vol. Er was weer een vol programma met boeiende sprekers (o.a.
Willem Vermaat, Anne Hanssen en Maya Schaap en twee kinderen: Ysbrand (7)
en Rebekka (10). Leuk was dat dit jaar er ook drie zangers waren (Johan
Waaldijk, Hans Janssen en Dirk Jan Jansen). De Vredesdienst voor dieren werd
geleid door Hans Bouma en met muziek begeleid door Chris van der Ouw. Het
was een mooie avond die vooral veel mensen inspireerden om door te gaan met
onze strijd voor een rechtvaardige behandeling van dieren. AT5 was er bij en
maakte dit filmpje: http://www.at5.nl/artikelen/176634/met-kerst-opgegetendieren-alvast-herdacht-tijdens-vredesdienst

Andere dieren in nood
Naast de 1830 kippen die we gered hebben van de slacht, hebben wij ook
behoorlijk wat hanen en kuikens kunnen redden van de dood dankzij onze
opvangen. Soms was een oproep met foto op facebook van een dier al voldoende
om een gedumpt dier toch een mooi huis te geven. En soms was informatie
verstrekken en een doorverwijzing naar een opvang ook al voldoende om een
dier te redden. Ook zijn er gewonde en zieke duiven gered en weer vrij gelaten.
Een paar duiven bleken blijvend invalide en waren daardoor niet in staat om
zich in vrijheid te redden en zijn daarom naar Akka’s Ganzenparadijs verhuisd.
Ook werden er vier konijnen opgevangen die gered zijn uit de
konijnenvleesindustrie.

Deelname Dierencoalitie
Comité Dierennoodhulp was ook in 2017 actief vertegenwoordigd in de
Dierencoalitie. De Dierencoalitie, Samenwerkende Dierenwelzijnsorganisaties
Nederland, is een samenwerkingsverband van 15
dierenbeschermingsorganisaties, met een gezamenlijke achterban van rond een
half miljoen leden/donateurs. De Dierencoalitie vertegenwoordigt deze
dierenbeschermingsorganisaties met het doel om in belangrijke politieke en
maatschappelijke kwesties effectief voor de belangen van dieren op te komen.
De 15 dierenbeschermingsorganisaties die zijn aangesloten zijn: Stichting AAP,
Bont voor dieren, CAS International (Comité Anti Stierenvechten), Compassion
in World Farming Nederland, De Faunabescherming, Eyes on Animals,
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International Fund for Animal Welfare (IFAW), Sophia-Vereeniging tot
Bescherming van Dieren, Stichting Belangengroep “Rechten voor al wat leeft”,
Stichting DierenLot, Stichting Comité Dierennoodhulp, Stichting
Vissenbescherming, Stichting World Animal Net, World Animal Protection en
Zeehondencrèche Pieterburen.

Steun ontvangen van andere organisaties
In het jaar 2017 ontvingen we o.a. steun van Stichting Anti Dierenleed voor
zowel Red een Legkip als Comité Dierennoodhulp en ontvingen we steun voor
Comité Dierennoodhulp van stichting Dierenlot en stichting Rechten voor al wat
leeft. Daarnaast ontvingen we de onmisbare steun van particulieren.

Informatieverstrekking














Telefoon en mail: Over diverse uiteenlopende onderwerpen over dieren
werd in 2017 naar Comité Dierennoodhulp gebeld en gemaild en werd
door ons advies gegeven of informatie verstrekt.
Websites: In totaal heeft Comité Dierennoodhulp vijf informatieve
websites: www.comitedierennoodhulp.nl, www.redeenlegkip.nl,
www.hulpinbeslaggenomenhonden.nl ,
www.diervriendelijkekinderboerderijen.nl en www.vredesdienst.nl . Via
de website van het Comité is het laatste nieuws te volgen en wordt er
informatie gegeven over tal van dierenonderwerpen
Facebook en twitter: Comité Dierennoodhulp is ook op facebook en op
twitter. Red een Legkip is op facebook en twitter. Ook de werkgroep Hulp
Inbeslaggenomen Honden is op facebook te bereiken. De Vredesdienst
voor dieren is ook via twitter en facebook te volgen. En Teken voor
diervriendelijke kinderboerderijen is ook op facebook te volgen.
Boek van kip Isabel, flyer Red een Legkip en (kerst)poster: Het boek
van kip Isabel ligt in bijna 200 bibliotheken en is te koop via de website.
Er is naast de gewone poster ook een kerstposter van Red een Legkip en
een flyer. Ook zijn er speciale kerstkaarten.
Dagboek van Winnie: Via de website van Red een Legkip is het
Dagboek van Winnie, een gered vleeskuiken te lezen.
Dagboek van Daantje: Via de website van Red een Legkip is het
Dagboek van Daantje, een gered vleeskuiken te lezen.
Boek Juultje en Jonathan: Het konijnenboek Juultje en Jonathan is in
een aantal bibliotheken te leen en is ook te koop via de websites van
Comité Dierennoodhulp en Red een Legkip.
Banners: Red een Legkip heeft een paar banners die onder meer aan een
hek van een huis in Heerlen (tegenover een grote supermarkt) en aan een
vrachtwagen hangen.
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