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Jaarverslag 2018 van stichting Comité Dierennoodhulp 
 

 

Inleiding 
2018 was een intensief actiejaar voor Comité Dierennoodhulp. Op vrijwillige basis werd er 

weer veel werk verzet voor dieren in nood. Dikwijls zochten wij ook de samenwerking op met 

andere dierenbelangenorganisaties. Ook werden er diverse klachten en aangiftes inzake 

dierenmishandeling met het verzoek tot handhaving naar de NVWA en het OM gestuurd. En 

werden er honderden basisscholen en kinderboerderijen benaderd met het verzoek om geen 

kuikens ter vermaak uit te broeden voor Pasen. Het tv-programma Koffietijd besteedde met 

Pasen alweer voor de zevende keer aandacht aan geredde legkippen. In 2018 zijn er in totaal 

1669 legkippen gered van de slacht door Red een Legkip. In april bereikte ons het trieste 

bericht dat hond Milou in opdracht van het OM was vermoord. Ook hebben wij in 2018 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. Op 22 december organiseerden we voor de vijfde keer, een lustrum,  samen met 
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EDEV en Hans Bouma de Vredesdienst voor dieren. Vijfentwintigdierenorganisaties deden 

hier aan mee. Het werd een volle kerk en een bijzondere en mooie Vredesdienst voor dieren. 

 

 

Red een Legkip 
Er zijn in 2018 door Red een Legkip 1669 legkippen gered van de slacht. Met Pasen kwam 

Red een Legkip voor de zevende keer in het tv-programma Koffietijd. Ook deze keer werd de 

studio binnen voor de kippen omgebouwd 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. Op het moment van schrijven zijn er zeven 

opvangen actief, namelijk: 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 2018 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! 

 

 

Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden 
 
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 aan hen advies gegeven, zowel telefonisch als schriftelijk. Maar 

nog vaker was dat niet nodig omdat mensen zelf voldoende informatie konden vinden in het 

menu In beslag genomen, en dan? over welke stappen ze moesten nemen om hun hond te 

helpen.   

 

Inbeslaggenomen hond Milou 
Milou was een stafford terrier van 8 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 doden, 

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 gedood 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 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 gedood wordt. De staat beriep 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 de eigenaar 

en zijn ouders niets meer konden doen, is door de advocaat Stichting Comité Dierennoodhulp 
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als belanghebbende aangewezen om voor Milou op te komen. Het OM berichtte als reactie 

daarop een week uitstel te willen om te reageren. Die week hebben ze gebruikt om Milou te 

laten doden. Via een vrijwilliger van de opslag kregen wij zaterdagavond 7 april te horen dat 

Milou die middag was gedood in opdracht van het OM. Milou is als voorwerp behandeld en, 

tégen het verbod van de rechter in, om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie heeft 

daarmee ook bewust artikel 1.10 uit het Besluit houders van dieren overtreden. Wij hebben 

aangifte hierover gedaan tegen de Staat der Nederlanden, ministerie van Veiligheid en 

Justitie, het Openbaar Ministerie. In de Volkskrant hebben we uit protest een rouwadvertentie 

geplaatst met de tekst: 

 

Milou, 8 jaar. Een hond 

die alleen maar hond wilde zijn. 

Na ruim een jaar isolatie en opslag 

heeft het Openbaar Ministerie op 7 april 

bewust het verbod van de rechter genegeerd, 

haar als voorwerp behandeld 

en om het leven gebracht. 

Wij hadden Milou zo anders gegund. 

 

Om te trachten ons helemaal monddood te maken veroordeelde het OM ons een paar maanden 

later ook nog eens tot de proceskosten van het hoger beroep waar wij voor Milou haar leven 

hadden willen opkomen. Milou was toen al lang gedood in opdracht van het OM. 

  

 

Acties tegen misbruik van kuikens voor vermaak 
 

Aangifte tegen misbruik van kuikentjes door stichting Het Knuffelkuiken 
Op 23 maart heeft Comité Dierennoodhulp samen met Een DIER Een VRIEND, stichting 

Dierennood en Rechten voor al wat leeft, aangifte gedaan tegen stichting Het Knuffelkuiken 

(Hoogkarspel) i.v.m. het bewust overtreden van de landelijke overheidsmaatregelen die 

gelden vanwege de vogelgriep (afschermplicht, algemeen bezoekverbod voor pluimvee en het 

verplaatsen van pluimvee dient te worden beperkt). Ook is er aangifte gedaan i.v.m. het 

overtreden van de Wet dieren vanwege het niet erkennen van de intrinsieke waarde van de 

kuikens door ze slechts voor vermaak geboren te laten worden en een deel daarvan daarna te 

doden. Bovendien: de kuikens hebben recht op socialisatie en er is geen redelijk doel om de 

kuikens in hun welzijn te benadelen. De dierenorganisaties hebben naar aanleiding van de 

aangifte ook de basisscholen, zorginstellingen en de roeisportvereniging die kuikens hebben 

gehuurd bij stichting Het Knuffelkuiken aangeschreven en met een deel van hen contact 

gehad. Het bleek al gauw dat menigeen niet over de gevolgen voor de kuikens en het daarbij 

behorende dierenleed had nagedacht. De helft van de kuikens werd daarna namelijk, zodra ze 

begonnen te kukelen, doodgemaakt door de oprichter van stichting Het Knuffelkuiken. De 

oprichter beweert nu dat hij de hanenkuikens voortaan laat leven en ze naar zijn opvang in een 

bos brengt. Maar gezien de grote hoeveelheden eieren die hij uitbroedt, en de 

geheimzinnigheid over de plek waar de hanenkuikens naar toe zouden gaan klinkt dat helaas 

niet al te geloofwaardig. 

 

Brief naar basisscholen over misbruik kuikentjes in de klas 

Ruim voor Pasen heeft Comité Dierennoodhulp samen met Red een Legkip, Een DIER Een 

VRIEND, stichting Dierennood en Rechten voor al wat leeft een brief gestuurd naar circa 

https://www.comitedierennoodhulp.nl/comite-dierennoodhulp-stuurt-brief-naar-basisscholen-over-misbruik-kuikentjes-in-de-klas/
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16.000 basisscholen in verband met het dierenleed dat gepaard gaat met het onder een 

broedmachine uitbroeden van kuikens in de klas. 

 

Kuikens weg uit filialen van Expert en Jumbo 
In een filiaal van Expert in Wolvega zaten eind maart als paasdecoratie kuikens in de etalage. 

In het Jumbo-filiaal Veld-Westerhaar in Overijssel werden circa 20 plofkuikentjes gebruikt 

als attractie om kinderen, ouders, opa’s en oma’s de supermarkt in te lokken. Na het versturen 

van een brandbrief naar het hoofdkantoor van beide filialen besloot men gelukkig de kuikens 

weg te halen en men beloofde dat de kuikens goed terecht zouden komen. Zowel Jumbo als 

Expert gaven aan dat activiteiten met levende dieren voor vermaak niet bij hen passen. 

 

Broedmachine Artis 

In het historisch broedhuisje in Artis worden ieder jaar van Pasen tot en met september eieren 

uitgebroed onder een broedmachine ter vermaak. De kuikens worden daarna uit het zicht van 

het publiek vergast of dood gesmeten. Artis gebruikt het argument dat de kuikens als voedsel 

dienen voor de roofdieren. Maar er zijn al meer dan 30 miljoen kuikens uit de industrie die als 

voedsel voor de dieren in Artis dienen. De kuikens die door Artis worden uitgebroed zijn 

daardoor alleen maar extra kuikens die het leven geheel onnodig moeten laten. Bovendien 

geeft Artis hiermee een heel verkeerd voorbeeld: om het wonder van leven aan kinderen te 

laten zien hoor je dieren niet zo te misbruiken. Comité Dierennoodhulp schreef de nieuwe 

directeur van Artis, Rembrandt Sutorius, een brief met het verzoek te stoppen met deze 

dieronvriendelijke attractie en het geven van het verkeerde voorbeeld. De reactie van Artis 

was onbevredigend, men wenste niet te stoppen. Op 3 oktober kwam dit onderwerp aan de 

orde in de commissie Wonen en bouwen van de gemeente Amsterdam. Comité 

Dierennoodhulp sprak hierover in en ook Partij voor de Dieren stelde vragen hierover. Helaas 

bleek het merendeel van de commissieleden meer geintresseerd in het onderwerp over een 

mogelijk rookverbod in Artis dan dat zij zich wilden buigen over het welzijn van de dieren in 

Artis. 

 

 

Open brief over misleiding bezoekers AH Buitendag 
Op 29 maart 2018 stuurde Comité Dierenoodhulp een open brief naar de directie  van Albert 

Heijn. Aanleiding hiervoor was de Albert Heijn Buitendag. De AH Buitendag is volgens de 

website van Albert Heijn bedoeld om te ontdekken waar de producten die ze verkopen 

vandaan komen. Volgens Albert Heijn het leukste en leerzaamste uitje. Comité 

Dierenoodhulp vindt dat Albert Heijn bewust op deze dag een zeer eenzijdig beeld geeft over 

de dieren in de vee-industrie. We vinden het daarom zeker niet het leerzaamste uitje. Comité 

Dierenoodhulp bood de directie aan om hen te helpen om het volledige en eerlijke plaatje over 

de producten uit de vee-industrie weer te geven. Albert Heijn reageerde niet op de open brief 

en het aanbod om te helpen het hele en eerlijke plaatje over hun producten weer te geven. 

  

 

Handhavingsverzoek tegen Huisdier Gigant in Beek i.v.m. erbarmelijke 

huisvesting dieren 
Comité Dierennoodhulp heeft eind juni samen met Akka’s Ganzenparadijs een klacht 

ingediend met verzoek tot handhaving bij zowel de NVWA als bij de Dierenpolitie over 

Dierenwinkel Huisdier Gigant in Beek. Deze dierenwinkel adverteerde met tal van dieren op 

Marktplaats onder verschillende namen zoals Pluimveehandel Limburg en 

Vogels/Knaagdieren met advertenties op Marktplaats. Hoe de dieren daar op de foto’s 

https://www.comitedierennoodhulp.nl/comite-dierennoodhulp-strijdt-tegen-broedmachines-artis/
https://www.comitedierennoodhulp.nl/open-brief-over-misleiding-bezoekers-ah-buitendag/
https://www.comitedierennoodhulp.nl/pb/
https://www.comitedierennoodhulp.nl/pb/
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erbarmelijk gehuisvest zitten was schokkend. Zo zaten jonge gansjes van 10 weken oud met 

velen bijeen in een veel te kleine en lage kooi waardoor zij niet eens rechtop konden staan, 

laat staan dat de gansjes hun natuurlijke gedrag kunnen uiten. Door ons verzoek tot 

handhaving werden er door de dierenpolitie begin juli 200 dieren bij Dierenwinkel Huisdier 

Gigant inbeslaggenomen vanwege zeer slechte huisvesting en onbehandelde ziekte. Omdat de 

dieren erg ziek waren verbleven ze lange tijd in de opslag en overleden er uiteindelijk 46 

dieren. Omdat de dieren door toedoen van ons handhavingsverzoek in beslag genomen waren, 

maakten wij ons ernstige zorgen om hun lot. Bij inbeslaggenomen dieren kijkt de afdeling 

inbeslaggenomen goederen van de RVO normaliter slechts naar waar zij voor bedoeld waren 

en zo kunnen ganzen, hanen en hennen makkelijk eindigen bij een poelier of handelaar. We 

waren daarom erg blij dat de dieren uiteindelijk van de RVO naar Akka’s Ganzenparadijs 

mochten gaan. 

Op 28 augustus was het eindelijk zover: 113 hennen en hanen, 29 Japanse kwartels, 6 

sierduiven en 3 jonge ganzen, kwamen aan bij Akka’s Ganzenparadijs om een nieuw leven 

tegemoet te gaan. 

 

 

Haan Kallemooi 
Op Schiermonnikoog wordt tijdens het Kallemooifeest dat met Pinksteren plaats vindt als 

traditie een haan uit zijn nachthok geroofd en vervolgens in een rieten mand gestopt die op 18 

meter hoogte aan een mast wordt vastgemaakt en omhoog gekanteld wordt. De haan blijft drie 

dagen lang in weer en wind in de mand opgesloten. Daarna wordt de mast weer omlaag 

gekanteld en wordt de haan uit de mand gehaald en in optocht terug gebracht naar de 

eigenaar. Comité Dierennoodhulp heeft op 17 mei 2018 bezwaar aangetekend tegen de 

verleende vergunning hiervoor, en bij de Rechtbank Noord Nederland een voorlopige 

voorziening aangevraagd i.v.m. het overtreden van de Wet dieren en het Besluit houders van 

dieren door burgemeester Van Gent die de evenementenvergunning hiervoor verleende aan 

Stichting Folkloristisch Pinksterfeest. Comité Dierennoodhulp stelde dat de haan zonder 

redelijk doel in zijn welzijn wordt aangetast. Door de opsluiting in een mand kan de haan zich 

drie dagen lang niet natuurlijk gedragen, zit in isolement en lijdt onnodig veel angst en stress. 

Ook het in optocht meedragen van de haan geeft het dier onnodige angst en stress. 

Helaas stelde de voorzieningenrechter ons niet in het gelijk en kon het evenement door gaan. 

Comité Dierennoodhulp deed aangifte van dierenmishandeling over het misbruiken van de 

haan in 2017 en deed vervolgens ook aangifte na Pinksteren 2018 vanwege het misbruiken 

van een haan. Er vond op 13 juli 2018 een hoorzitting plaats op Schiermonnikoog in verband 

met ons bezwaar tegen de verleende evenementenvergunning, waarbij Karen Soeters ons 

vertegenwoordigde. In september kregen wij hiervan de uitspraak waarin wij niet in het gelijk 

werden gesteld. Wij zijn hier in hoger beroep gegaan waardoor het voor de rechter moet 

komen. De RVO heeft in 2015 aan de Kallemooi-commissie een aantal minimale maatregelen 

opgelegd waaronder het maken van o.a. filmbeelden en een dierenartsrapportage van de haan 

gedurende zijn verblijf in de mand, om zo zijn gezondheidstoestand door de LID te kunnen 

laten controleren. Comité Dierennoodhulp heeft in 2018 diverse Wob-verzoeken ingediend, 

zowel bij de gemeente Schiermonnikoog als bij de RVO, om de gemaakte filmbeelden en de 

dierenartsrapportage en het advies van de LID in handen te krijgen om deze met deskundigen 

te kunnen beoordelen. De gemeente Schiermonnikoog gaf aan deze niet te bezitten. Ook de 

Kallemooi-commissie reageerde niet op de verzoeken van Comité Dierennoodhulp om de 

gemaakte beelden te mogen bekijken. Na heel lang wachten op het besluit van de RVO op ons 

Wob verzoek, bleek de RVO slechts in het bezit te zijn van enkele brieven betreffende het jaar 

2015. Wij hebben bezwaar gemaakt bij de RVO over het besluit op ons Wob-verzoek. Van de 

daar opeen volgende jaren was geen document te vinden. Het Comité vindt het onvoorstelbaar 
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dat de RVO deze beschamende minimale opgelegde maatregelen niet eens controleerde; 

maatregelen waar de burgemeester en de kallemooi commissie zich telkens achter verschuilen 

en doen voorkomen alsof het jaarlijks gecontroleerd wordt. Terwijl deze beschamende 

voorwaarden van de RVO slechts gesteld zijn om te voorkomen dat het dier van de honger en 

dorst tijdens het evenement het loodje zou leggen. Comité Dierennoodhulp is van mening dat 

zowel de Wet dieren als het Besluit houders van dieren worden overtreden ondanks deze door 

RVO opgelegde maatregelen. 

 

 

Offerfeest 
 

Oproep en hulpaanbod om van illigale slacht geredde schapen te laten leven 
Comité Dierennoodhulp heeft in verband met het offerfeest, dat op dinsdag 21 augustus 2018 

door moslims gevierd werd, aan de NVWA, de Dierenpolitie en de RVO haar hulp 

aangeboden om de van de illegale thuisslacht geredde dieren te herplaatsen. Comité 

Dierennoodhulp wilde op deze manier voorkomen dat de geredde dieren alsnog naar de slacht 

gaan of vernietigd worden. De geredde schapen en geiten zouden welkom zijn in diverse 

opvangen en zouden daar oud mogen worden  en niet in de voedselketen terechtkomen. De 

Dierenpolitie heeft het Comité laten weten dat het beleid hieromtrent niet bij hen ligt, maar bij 

de NVWA. De NVWA liet vorig jaar twee van de illegale slacht geredde schapen vernietigen 

in het slachthuis, enkel omdat hun oormerken waren afgeknipt. Comité Dierennoodhulp wilde 

voorkomen dat dit nogmaals zou gebeuren en vindt dat deze dieren al genoeg hebben 

meegemaakt en een beter lot verdienen. De politie had van de NVWA een brief gekregen met 

informatie over het offerfeest en het op te volgen handhavingsbeleid. In plaats van 

inbeslagname bij deze forse overtreding van illegaal zonder verdoving doden, werd de politie 

aangeraden om de nog levende dieren naar het slachthuis te begeleiden, en bij het ontbreken 

van een oormerk dient de politie contact op te nemen met de NVWA. Ook stond er in de brief 

dat er eventueel tot strafvervolging kon worden overgegaan. Het woord ‘eventueel’ is hier 

volkomen misplaatst omdat het om zware dierenmishandeling en overtreding van de wet gaat. 

Er zou logischerwijs dan altijd strafvervolging moeten worden ingezet. Op deze manier komt 

de overtreder er wel erg makkelijk van af. 

Comité Dierennoodhulp hoopte dat de NVWA alsnog contact met haar op zou nemen maar 

helaas reageerde de NVWA niet op het hulpaanbod. Pas veel later in oktober vond er een 

gesprek plaats met de NVWA. Het is nog onduidelijk wat hier uit komt. Comité 

Dierennoodhulp bracht hierover een persbericht uit dat breed in de media kwam. 

 

Verbod op offeren van dieren 
Op 21 augustus 2018 heeft Comité Dierennoodhulp samen met Rechten voor al wat leeft, Een 

DIER Een VRIEND en stichting Dierennood een persbericht uitgebracht waarin staat dat wij 

een verbod op het offeren van dieren willen. Ook willen wij dat er een toevoeging komt in de 

Grondwet bij artikel 6: “Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging”,  omdat er iets zeer 

essentieels ontbreekt, nl.: dat geen enkel levend wezen met bewustzijn en gevoel, dus niet 

alleen de mens, ook het dier, in naam van de godsdienst leed mag worden berokkend. De 

dierenorganisaties zijn van mening dat er daarom een verbod  moet komen op het offeren en 

misbruiken van dieren voor geloof, tradities en vermaak. Dat geldt voor het offerfeest, maar 

ook voor het kipslingeren dat orthodoxe joden tijdens Jom Kippoer doen en voor het doden 

van dieren door voodoo-aanhangers. En het geldt net zo goed ook voor tradities als 

bijvoorbeeld stierenvechten en ganstrekken. Eerder heeft Comité Dierennoodhulp samen met 

de andere dierenorganisaties naar ruim dertig moslimorganisaties die aangesloten zijn bij 

het  contactorgaan Moslims en Overheid een oproep gezonden middels een 
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videoboodschap om op het offerfeest in plaats van een dier te slachten geld te offeren. Door 

geld te offeren kunnen mensen en ook dieren in nood voorzien worden van plantaardig 

voedsel en hulpgoederen en hoeven geen onschuldige dieren worden gedood. Wanneer 

moslims in Nederland al een schaap of een geit hadden besteld, werd hen in overweging 

gegeven het leven van dit dier te sparen. Wij boden aan om het schaap of de geit op onze 

kosten op te vangen en te herplaatsen op een plek waar het oud kan worden en een goed leven 

krijgt. Helaas is hier tot nu toe in de afgelopen jaren geen enkel respons op gekomen. Ons 

persbericht kreeg veel media-aandacht en ook vond er een discussie over plaats waar Comité 

Dierennoodhulp ook bij was uitgenodigd op radio 1, zie https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-

dag/onderwerpen/469005-oproep-verbied-het-offeren-van-dieren-in-naam-van-religie.  

  

 

Activiteiten Diervriendelijke kinderboerderijen 
 

Geen mobiele kinderboerderij meer in winkelcentrum Emmen 

Het bedrijf Bert’s Animal Verhuur zal met zijn reizende kinderboerderij niet meer ingehuurd 

worden door ondernemersvereniging Emmen Centrum. Dat liet de ondernemersvereniging 

ons weten. Eind februari deed Comité Dierennoodhulp samen met Een DIER Een VRIEND, 

stichting Dierennood, Ganzenbescherming Nederland en Rechten voor al wat leeft aangifte 

i.v.m. overtreding van de Wet dieren tegen het bedrijf Bert’s Animal Verhuur naar aanleiding 

van klachten over dierenmisbruik dat plaats vond in het stadswinkelcentrum van Emmen. 

Midden in het centrum van Emmen stond, ingehuurd door ondernemersvereniging Emmen 

Centrum, een mobiele kinderboerderij ter vermaak voor de kinderen. In een filmpje dat we 

kregen van een bezoeker is te zien hoe een konijn door de gestresste schapen en geiten 

belaagd wordt en geen kant op kan. Er werd door de beheerder niet ingegrepen en er was 

volstrekt onvoldoende toezicht op de dieren. Bovendien stond het tjokvol met bezoekers 

waardoor de dieren geen kant op konden, laat staan zich natuurlijk gedragen en zich 

terugtrekken. De dieren leden hierdoor veel stress. Behalve geiten, schapen, konijnen, varkens 

en cavia’s, alpaca’s en een koe werden er ook een paar jonge pups misbruikt ter vermaak en 

moesten kamelen mensen op hun rug rond laten rijden. Behalve de aangifte stuurde Comité 

Dierennoodhulp ook een brief hierover naar de gemeente en naar de ondernemersvereniging, 

wat er in resulteerde dat er geen mobiele kinderboerderij meer welkom is in het 

winkelcentrum van Emmen. 

 

Oudere dieren dag op 12 september 

Ook dieren hebben recht op een mooie oude dag. Om die reden riep Comité Dierennoodhulp 

woensdag twaalf september 2018 uit tot Oudere dieren dag. Op veel kinderboerderijen en bij 

fokkers krijgt een groot deel van de dieren niet de kans om oud te worden. In april en mei 

worden de dieren geboren en met blijdschap ontvangen, maar in augustus en september 

verdwijnen velen van hen stilzwijgend via de achterdeur als overtollige dieren naar handelaar 

en slacht. Om aandacht te vragen voor dit volstrekt onnodige dierenleed is 12 september 

voortaan Oudere dieren dag. Gelukkig zijn er ook enkele kinderboerderijen die om die reden 

niet fokken en hun dieren oud laten worden. Vanwege het goede voorbeeld dat deze 

kinderboerderijen geven heeft Comité Dierennoodhulp met hulp van de Veggie Squad kids op 

Oudere dieren dag drie van deze kinderboerderijen in het zonnetje gezet. Kinderboerderij ’t 

Dierenduintje in Castricum, kinderboerderij De Werf in Amsterdam en Akka’s Stadsboerderij 

in Emmen ontvingen op Oudere dieren dag het eervolle keurmerk ‘Diervriendelijke 

kinderboerderijen’ dat werd bevestigd aan de kinderboerderij. En alle oudere dieren op deze 

kinderboerderijen kregen een lekkere traktatie. Er was veel positieve publiciteit over dit 

https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/469005-oproep-verbied-het-offeren-van-dieren-in-naam-van-religie
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/469005-oproep-verbied-het-offeren-van-dieren-in-naam-van-religie
https://www.comitedierennoodhulp.nl/geen-mobiele-kinderboerderij-meer-in-winkelcentrum-emmen/
https://www.comitedierennoodhulp.nl/12-september-oudere-dieren-dag/
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initiatief. Ook bleek dat veel mensen niet weten dat veel dieren op de kinderboerderij niet oud 

mogen worden. 

 

Dieren van Amsterdamse kinderboerderijen gingen ondanks overeenkomst toch naar 

slacht 

Uit een klein onderzoek van Diervriendelijke Kinderboerderijen, een initiatief van stichting 

Comité Dierennoodhulp, kwam eind oktober naar voren dat een behoorlijk deel van de 18 

Amsterdamse kinderboerderijen die vorig jaar september de overeenkomst ‘Van hart voor 

dieren naar toekomstbestendig dierenwelzijn’ ondertekenden, deze overeenkomst op 

belangrijke dierenwelzijnspunten niet zijn nagekomen. Dit terwijl er voor 2019 door de 

gemeente alweer 1,1 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de kinderboerderijen. Comité 

Dierennoodhulp heeft aan het begin van haar onderzoek hierover al een brief geschreven aan 

de gemeenteraad. Deze brief werd op dinsdagmiddag 30 oktober behandeld in de commissie 

Wonen en Bouwen  en Comité Dierennoodhulp sprak hierover in. Het Comité 

Dierennoodhulp wil dat er onafhankelijke controle gaat komen op het nakomen van de 

overeenkomst en dat kinderboerderijen die zich niet houden aan de overeenkomst ook geen 

subsidie meer krijgen van de gemeente Amsterdam. Een kinderboerderij is immers geen 

opfokbedrijf. Comité Dierennoodhulp is van mening dat alle dieren die op de Amsterdamse 

kinderboerderijen leven daar oud behoren te worden. Ook Anke Bakker van de Partij voor de 

dieren heeft hierover vragen gesteld en onlangs een amendement ingediend bij de begroting, 

waarin zij wil dat er ingezet gaat worden op diervriendelijke kinderboerderijen waar de dieren 

een onbezorgde oude dag krijgen en niet in het slachthuis belanden voor hun vlees. Dit 

amendement is aangenomen. 

 

 

Rechtszaak kip Jip en uitspraak 
Bijna 3 jaar geleden (25 januari 2016) bevrijdde Sandra van de Werd, coördinator van Comité 

Dierennoodhulp, de met de dood bedreigde kip Jip uit de theaterschool in Amsterdam. Een 

zaak die indertijd breed uitgemeten werd in de media. Op 30 mei 2016 besliste de 

politierechter dat deze principiële zaak op korte termijn door de meervoudige kamer 

behandeld diende te worden. 

Van de Werd stelde eerder verzet in tegen de strafbeschikking van de officier van justitie, die 

haar diefstal ten laste legde met een daarvoor opgelegde geldboete van 209 euro. Jip was 

onderdeel van een schoolproject van student Busscher waarin scholieren van de Theaterschool 

konden stemmen of Jip mocht blijven leven of doodgemaakt moest worden. Raadsman C.J.M. 

den Blanken: “Dit is een principiële zaak. Naar mijn overtuiging is het niet strafbaar zoals 

Van de Werd gehandeld heeft. Het leven van de kip was in gevaar, zij dreigde zonder redelijk 

doel – als statement – doodgemaakt te worden. De Wet Dieren schrijft voor dat in zulke 

gevallen een ieder verplicht is een dier in nood te helpen. Dat is wat Van de Werd gedaan 

heeft. Ze heeft de wet niet overtreden: ze leefde hem juist na.” Op donderdag 29 november 

vond dan eindelijk de zitting plaats voor de meervoudige kamer. De uitspraak op 13 december 

2018 van de meervoudige kamer is teleurstellend. Omdat Jip volgens de rechters niet 

hulpbehoevend was op het moment dat Sandra haar redde is het volgens hen diefstal. Alleen 

omdat de zaak zo lang is blijven liggen krijgt Sandra geen straf opgelegd. Comité 

Dierennoodhulp vindt de uitspraak dat Jip niet hulpbehoevend zou zijn geweest 

onbegrijpelijk. Jip hing wel degelijk de dood boven haar hoofd door het perverse spel waar 

student Rick Busscher mee bezig was om mensen te laten stemmen of Jip mocht blijven leven 

of dood gemaakt moest worden. Sandra van de Werd is daarom in hoger beroep gegaan. 

https://www.comitedierennoodhulp.nl/dieren-van-amsterdamse-kinderboerderijen-gingen-ondanks-overeenkomst-toch-naar-slacht/
https://www.comitedierennoodhulp.nl/dieren-van-amsterdamse-kinderboerderijen-gingen-ondanks-overeenkomst-toch-naar-slacht/
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Nieuwe website 
De website van Comite Dierennoodhulp was heel erg verouderd. Met hulp van een collega 

van Bont voor dieren is er een nieuwe site gemaakt. 

 

 

Korte film: Kerstman redt kalkoenen 
In samenwerking met de kerstman, een aardige filmmaker, Comité Dierennoodhulp en de 

Vegan Strike Group is er vlak voor kerst een mooi filmpje gemaakt waarop te zien is hoe de 

kerstman vlak voor kerst kalkoenen bevrijdt uit de kalkoenenhel. De kerstman vindt het 

onbegrijpelijk dat er hier in Nederland zo met kalkoenen wordt omgegaan. 

Zie: https://www.youtube.com/watch?v=knxpRnM_WVY 

 

 

Kerstoproep en Vredesdienst voor dieren 
Comité Dierennoodhulp organiseerde samen met Hans Bouma en Een Dier Een Vriend voor 

de vijfde keer de Vredesdienst voor dieren, die dit keer opnieuw werd gehouden op 22 

december, maar nu in de middag, 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, Ganzenbescherming Nederland, Red een Legkip, 

Stichting Dierennood, Konijn in Nood, Plenty Food, De Faunabescherming, Stichting 

KonijnenBelangen, Dier&Recht, Varkens in Nood, Bont voor Dieren, Caring Vets, Stichting 

Melief, Koeienrusthuis Stichting De Leemweg, Animal Rights, Dierencoalitie, Open Wing 

Alliance, Nederlandse Vereniging voor Veganisme, VeggieSquad, Bouncers Against Animal 

Abuse, Anonymous for the Voiceless en ProVeg. 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 naar 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. Janine Abbring, Annemiek Schrijver, Willem 

Vermaat en twee kinderen: Lynn (12) en Tess (10). Leuk was dat dit jaar ook weer muzikant 

Johan Waaldijk aanwezig was met twee eigen gemaakte nummers,en dat er een mooi stuk 

voor viool en piano gespeeld werd. 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. Na afloop werd er een mooi artikel in de Volkskrant over de Vredesdienst voor 

dieren gepubliceerd. 

 

 

Andere dieren in nood       
Naast de 1669 kippen die we gered hebben van de slacht, hebben wij ook behoorlijk wat 

hanen, kalkoenen 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 

https://www.youtube.com/watch?v=knxpRnM_WVY
http://www.vredesdienst.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Gcypx5ZAqHU
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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. 

 

 

Deelname Dierencoalitie 
Comité Dierennoodhulp was ook in 2018 actief vertegenwoordigd in de Dierencoalitie. De 

Dierencoalitie, Samenwerkende Dierenwelzijnsorganisaties Nederland, is een 

samenwerkingsverband van 15 dierenbeschermings-organisaties, 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 14 

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, International Fund for Animal Welfare 

(IFAW), Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Stichting Belangengroep 

“Rechten voor al wat leeft”, Stichting DierenLot, Stichting Comité Dierennoodhulp, Stichting 

Vissenbescherming, World Animal Protection en Sea First Foundation 

 

 

Steun ontvangen van andere organisaties 
In het jaar 2018 ontvingen we o.a. steun van Stichting Anti Dierenleed voor  Red een Legkip 

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 2018 

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.hulpinbeslagge

nomenhonden.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. 

https://www.dierencoalitie.nl/?page_id=270
https://www.dierencoalitie.nl/?page_id=159
https://www.dierencoalitie.nl/?page_id=159
https://www.dierencoalitie.nl/?page_id=225
https://www.dierencoalitie.nl/?page_id=234
https://www.dierencoalitie.nl/?page_id=234
https://www.dierencoalitie.nl/?page_id=247
https://www.dierencoalitie.nl/eyesonanimals/
https://www.dierencoalitie.nl/?page_id=255
https://www.dierencoalitie.nl/?page_id=255
https://www.dierencoalitie.nl/?page_id=267
https://www.dierencoalitie.nl/?page_id=273
https://www.dierencoalitie.nl/?page_id=273
https://www.dierencoalitie.nl/stichting-dierenlot/
https://www.dierencoalitie.nl/?page_id=275
https://www.dierencoalitie.nl/?page_id=283
https://www.dierencoalitie.nl/?page_id=283
https://www.dierencoalitie.nl/?page_id=295
https://www.seafirst.nl/
http://www.comitedierennoodhulp.nl/
http://www.redeenlegkip.nl/
http://www.hulpinbeslaggenomenhonden.nl/
http://www.hulpinbeslaggenomenhonden.nl/
http://www.diervriendelijkekinderboerderijen.nl/
http://www.vredesdienst.nl/
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 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. 

 Banners: De banner met de slogan ‘Kip. Het meest mishandelde stukje vlees!’hangt 

op twee plekken waar veel mensen voorbij komen. 


