


ETEN
Ieder jaar worden in Nederland meer dan 536 
miljoen varkens, koeien en kippen gedood voor 
consumptie. 

In de vee-industrie – waar de meeste dieren leven 
die gefokt worden voor vlees, zuivel en eieren – 
worden dieren in kooien gepropt die zo klein zijn 
dat ze zich amper kunnen omdraaien. Ze krijgen 
voer boordevol pesticiden en antibiotica, dat zorgt 
voor een verlammende gewichtstoename en zorgt 
dat de dieren de helse omstandigheden net lang 
genoeg overleven om het slachthuis te halen. 
 

DRAGEN
Met het kopen van leer, bont, exotische huiden en 
wol steun je wreedheden tegen dieren.

De leerindustrie is enorm groot – vooral in India 
waar een groot deel van het leer in de wereld 
vandaan komt waar koeien soms nog volledig 
bij bewustzijn zijn als ze worden gevild of in het 
kokendhete water van de haarverwijderingstanks 

DIEREN ZIJN NIET VAN ONS OM TE …
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worden geworpen. In Australië wordt bij lammetjes 
met gereedschap dat lijkt op een heggenschaar 
zonder enige verdoving huid en vlees van hun 
achterste weggesneden. Vossen, nertsen en andere 
dieren die gedood worden voor hun bont, worden 
vaak verstikt, doodgeknuppeld of anaal of vaginaal 
geëlektrocuteerd. Sommige dieren worden zelfs 
levend geplukt, zoals angorakonijnen voor angorawol 
en eenden en ganzen voor dons. 

GEBRUIKEN VOOR EXPERIMENTEN 
Dieren worden opgesneden, verbrand en vergiftigd 
in proeven die onnauwkeurig, wreed en zinloos zijn.

Mensen reageren anders op geneesmiddelen 
dan andere dieren, omdat er fysiologische 
verschillen zijn tussen diersoorten. In plaats van 
geavanceerde technieken te ontwikkelen, infecteren 
wetenschappers dieren met ziekten die ze onder 
normale omstandigheden nooit zouden oplopen. 
Behalve dat dierproeven wreed zijn, leiden ze vaak tot 
niets en belemmeren ze de vooruitgang. 

GEBRUIKEN VOOR VERMAAK
Circussen dwingen wilde dieren, om hun leven 
lang geketend en opgesloten door te brengen. 
Vervolgens dwingen circussen hen op te treden 
onder de voortdurende dreiging van straf. 

Niet alleen in het circus worden dieren gebruikt 
voor amusement. Tevens in dierentuinen, aquaria, 
zeedierparken, stierenvechten en op talloze andere 
manieren worden dieren gebruikt voor menselijk 
vermaak, ten koste van het welzijn van dieren. 

MISHANDELEN
Elk dier verdient een kans om in een 
verantwoorde en permanente thuisplek te gedijen. 

Miljoenen gezelschapsdieren zullen nooit een 
zachtaardige menselijke toenadering ervaren en 
zullen een ellendig leven op straat doorbrengen, 
alvorens ze een even ellendige dood sterven. 
Anderen lijden onder verwaarlozing in handen van 
ongeschikte verzorgers of zijn het slachtoffer van 
opzettelijke wreedheid.




