
Activiteiten Stem voor Dieren /2021/2022/2023 

 

Beruchte varkensboer 

2020 samen met Animal Rights en vier vrijwilligers van SvD, onderzoek gestart naar varkensboer ivm 

undercoverbeelden en foto’s over mishandeling van dieren. Het blijkt dat de man in Duitsland elf 

bedrijven heeft moeten sluiten vanwege dierenmishandeling en milieudelicten. Uiteindelijk heeft dit 

geresulteerd in een voorwaardelijke celstraf van acht maanden en een dierenhoudverbod in 

Duitsland.  

In 2016 vestigde de boer zich weer in Nederland, hij heeft nog bedrijven in enkele landen in Europa, 

en zijn werkwijze ging onveranderd door. Biggen die te zwak waren werden tegen de muur 

doodgeslagen en in een container gedumpt, sommige dieren overleefde het en stierven langzaam in 

de container. Half 2021 was er genoeg bewijsmateriaal om de rechter te overtuigen van het feit dat 

de man geen nieuwe vergunningen meer mocht krijgen en zou SvD een rechtszaak aanspannen tegen 

het verkrijgen van een vergunning om een nieuwe stal te bouwen, en om een andere stal uit te 

breiden. Door corona liep alles vertraging op. De rechtszitting zal daarom vermoedelijk half januari 

2023 plaatsvinden in Limburg. 

 

Schoolproject plantaardig voedsel 

Eind 2020 zochten wij contact met De Koepel, een NME in Etten-Leur om steun te vragen voor een 

schoolproject dat wij wilden laten ontwikkelen. Een project over de dieren in de intensieve 

veehouderij en plantaardig eten. Na enkele besprekingen met Hanne Poos, adviseur cultuur, 

onderwijs en natuur en M. Reiniers, Erfgoed-, beeldcultuur, natuur en milieu-educatie, besloten wij 

om te gaan samenwerken en ervoor te zorgen dat het project in 2023 op de eerste scholen in Etten-

Leur verschijnt. Reiniers schrijft het project, ondersteund met informatie die Stem voor Dieren haar 

aanreikt.  

 

Rapport Dierwaardige veehouderij voor de minister van landbouw 

In januari 2022 tekenden de Eerste en Tweede Kamer het concept Dierwaardige veehouderij. Dat 

betekent dat de Wet dieren aangepast zal gaan worden met het gegeven dat dieren niet meer aan 

het systeem mogen worden aangepast maar het systeem aan de dieren. Dit betekent een grote 

verandering binnen de intensieve veehouderij in het voordeel van de dieren.  

Om de minister van landbouw te hulp te komen om de open norm in de wet goed in te vullen, 

schreef de Raad van Dierenaangelegenheden een rapport over wat een dierwaardige veehouderij is. 

Stem voor Dieren is bezig samen met de Dierencoalitie om een aanvulling op dit rapport te schrijven, 

dat deze maand aan de minister gepresenteerd zal gaan worden. Het werkelijk schrijven van het 

rapport is uit handen gegeven aan een deskundige. https://www.stemvoordieren.nl/oproep-rapport-

voor-minister-lnv/  
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Een maal per jaar worden onze sponsoren aangeschreven om ons te steunen bij het vervaardigen 

van een project. Onze sponsoren in deze periode zijn:  

 

Stichting Abri voor Dieren 

Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming 

Charitypot-Lush 

 

 

Enkele kleine projecten 2020/2021/2022 

Petitie in samenwerking met de Sophiavereniging voor het aanstellen van een minister voor 

dierenwelzijn. Deze loopt nog steeds via Stem voor Dieren op de homepage. 

 

Uitgave twee boeken, geschreven door Nancy de Heer Heppie Vegan en Heppie Vegan kids, de 

opbrengst gaat naar nieuwe projecten binnen de stichting. De boeken zijn nog steeds te bestellen, 

ook via bol.com. Ze zijn gekoppeld aan het project PANG (Pigs are not Goods)  

 

SIV (Stop de Intensieve Veehouderij) een project om mensen bewust te maken van hun aandeel in  

het voortbestaan van de intensieve veehouderij. Opbrengsten gaan naar de juristen waarmee wij 

samenwerken om over enkele jaren de Nederlandse staat en de NVWA aan te klagen voor de 

misstanden, gebrek aan controle en handhaving binnen de intensieve veehouderij.  

 

Hondenvoer voor Oekraïens hondenasiel vorig jaar hebben wij een crowdfunding opgezet om 

zakken voer te kunnen sturen naar een hondenasiel in Oekraïne, deze honden waren door de oorlog 

ondervoed. Wij hebben ons aangesloten bij House for Animals en 25 zakken voer gestuurd naar het 

verzamelpunt van waaruit een vrachtwagen ze naar de grens met Polen gebracht heeft.  

 

Zita, deze hond is in Suriname gered door een vrouw die zich het lot van Zita aantrok. De hond kwam 

uit de broodfokkerij, was ernstig misbruikt, toen zij vluchtte werd ze aangereden door een auto. De 

vrouw heeft Zita bij een dierenarts medisch laten behandelen en een kar aangeschaft voor haar 

zodat zij kan lopen. De kans is groot dat de hond geneest wanneer zij in Nederland behandeld wordt. 

Stem voor Dieren heeft een crowdfunding opgezet om de dure vliegreis te bekostigen. De hond heeft 

hier reeds een adoptieadres. In december mag ze overvliegen.  

 

 

 

 


