
PEOPLE FOR THE ETHICAL 
TREATMENT OF ANIMALS

ETEN
Ieder jaar worden in Nederland meer dan 553 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. Alles dat belangrijk en natuurlijk voor hen is, wordt hen onthouden. 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 en wol steun je wreedheden tegen dieren.  
De leerindustrie is enorm groot en gedijt dankzij de vee-industrie en slachthuizen, waar 
koeien soms  nog volledig bij bewustzijn zijn als ze worden gevild of in het kokendhete 
water van de haarverwijderingstanks worden geworpen. Ook wol wordt op een wrede 
manier verkregen. In Australië – waar het merendeel van ’s werelds wol voor kleding 
wordt geproduceerd – wordt bij lammetjes met een soort van heggenschaar zonder 
enige verdoving huid en vlees van hun achterste weggesneden, een praktijk die bekend 
staat als ‘mulesing’. Vossen, nertsen en andere dieren die gedood worden voor hun 
bont, worden vaak verstikt, doodgeknuppeld of anaal of vaginaal geëlektrocuteerd. Veel 
dieren worden uiteindelijk levend gevild voor hun vacht. Ieder jaar worden miljoenen 
krokodillen, slangen en hagedissen wreed gedood, zodat men accessoires van hun huid 
kan maken. Sommige dieren worden zelfs levend geplukt, zoals angorakonijnen voor 
angorawol en eenden en ganzen voor dons.

GEBRUIKEN IN PROEVEN
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. Maar toch blijven de medische 
proeven op dieren doorgaan. Ook worden miljoenen konijnen, cavia’s, ratten en andere 
zoogdieren gedwangvoederd met cosmetica en huishoudelijke producten, met als 
gevolg stuiptrekkingen, overgeven en bloedingen uit de ogen, neus en mond. Vaak is 
de enige interactie met mensen als medewerkers van het laboratorium ze in bedwang 
houden zodat pijnlijke experimenten op ze uitgevoerd kunnen worden.

GEBRUIKEN VOOR AMUSEMENT
Circussen dwingen wilde dieren, die eens een waardig leven hadden en vrij 
rondliepen, om hun leven lang geketend en opgesloten door te brengen in 
aanhangwagens die honderden kilometers afleggen.  
Dieren worden regelmatig geslagen, geschopt en met een zweep bewerkt tijdens 
de training. En de stress door gevangenschap en het ontbreken van een geschikte 
leefomgeving zorgt ervoor dat olifanten, beren, chimpansees en andere dieren 
doordraaien.  

MISBRUIKEN OP ENIGE ANDERE MANIER  
Dieren voelen pijn en angst, net als mensen dat doen.
Uit ethisch oogpunt kunnen we hun pijn niet negeren en hen niet behandelen als 
wegwerpartikelen, die kunnen worden gebruikt en misbruikt wanneer we dat maar 
willen. Het uitbuiten van dieren is gebaseerd op dezelfde vooroordelen, die de uitbuiting 
van mensen van een ander ras, geslacht of religie mogelijk maken.  
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SEPA machtigingsformulier

Naam

Adres

Woonplaats

Postcode

Land

E-mail

Tel. 

Vul alstublieft het 
formulier aan de 
rechterkant in en  
stuur het naar:

Stichting PETA Nederland
Postbus 2570  
1000 CN Amsterdam  
0900-235 73 82 (20 cpm)  
 
PETA.nl  
 

Info@peta.nl

Incassant ID:  
NL08ZZZ412262890000

Namens het hele  
PETA-team, hartelijk dank!

WAT KUNT U DOEN OM TE HELPEN?
Ik doneer graag op de volgende manier:

  Ik machtig PETA Nederland om een bedrag af te schrijven van  
  o A5    o A10    o A20     o A__________ per 

o maand    o kwartaal    o jaar    o eenmalig

van IBAN                   

BIC            
Vanaf 10 euro per jaar ontvangt u ons kwartaalblad Animal Times en regelmatige updates over 
onze campagnes.

Handtekening:   
Datum:

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 56 kalenderdagen  
na afschrijving door uw bank terug laten boeken. U kunt ook direct een bijdrage 
overmaken op: Triodos (TRIONL2U), IBAN: NL80TRIO0212173391.

Wij gebruiken uw gegevens om u informatie te sturen over onze 
campagnes en die van aanverwante organisaties. Als u dat niet wilt,  
kruis dan dit hokje aan: 

“In dierenwinkels komen 
de meeste dieren bij 
broodfokkers vandaan. 
... Broodfokkers 
werken vaak vanuit hun 
achtertuin, waar de 
dieren moeten leven in 
smerige en overvolle 
omstandigheden zonder 
enige diergeneeskundige 
zorg of sociaal contact.”
— Joaquin Phoenix

“Dieren die worden 
gebruikt voor hun huid, 
lijden door opsluiting, 
angst, pijnlijke 
verminkingen, het 
onthouden van alles wat 
belangrijk en natuurlijk 
voor hen is en ze worden 
wreed behandeld tijdens 
het vervoer en de slacht. 
Daar wil ik niet aan 
meewerken...”
— Pamela Anderson

 “Als jonge verslaggever 
bezocht ik een 
varkensslachterij en 
maakte daar het hele 
proces mee: van huppelend 
varkentje tot in cellofaan 
verpakt vlees. En toen ik 
daar wegging, dacht ik: ‘Dit 
kan niet waar zijn. In een 
beschaafde wereld kunnen 
we niet zo met dieren, met 
levende wezens omgaan. 
Dit moet stoppen’.”
— Jort Kelder

“De olifanten [in circussen] 
… worden tot bijna 50 
weken per jaar het hele 
land doorgesleept in 
aanhangwagens en ze 
worden wreed getraind 
door ze af te ranselen 
met olifantenhaken en ze 
elektrische schokken te 
geven. Alleen maar om ze 
kunstjes te laten uitvoeren 
die ze stress opleveren en 
ongemakkelijk zijn.”
— Rue McClanahan

“Dierproeven zijn ons 
lang voorgeschoteld 
als een oplossing voor 
gezondheidsproblemen. 
Maar menselijke ziekten 
bij dieren proberen na te 
bootsen, is een dure en 
wrede omweg. Als men de 
hoeveelheid geld die aan 
dierproeven wordt besteed 
zou besteden aan preventie, 
dan zouden we veel betere 
resultaten zien.”
— Paul McCartney
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Naar mijn mening is het leven van een lam 
niet minder waardevol dan dat van een mens. 
... Ik vind dat, hoe hulpelozer een wezen is, 
hoe meer recht het heeft op bescherming door 
de mens tegen de wreedheid van de mens.
– Mahatma Gandhi
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