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     2010 was het jaar van 
       de kiloknaller. Dankzij uw 
      steun konden wij duidelijk  
    maken wat de werkelijke 
     kosten van goedkoop vlees 
    zijn. En wie de rekening 
    betaalt: de dieren in de vee- 
                 industrie. Onacceptabel natuur- 
lijk, en gelukkig vinden steeds meer supermarkten 
en consumenten dat.

Zo heeft Albert Heijn besloten al het gewone var-
kensvlees in de schappen te vervangen door vlees 
met één ster van de Dierenbescherming. Een be-
scheiden verbetering, maar wel één die wij toe-
juichen. Want het is eindelijk een stap in de goede 
richting. Net zoals het aantal aanbiedingen van 
diervriendelijke producten in supermarkten met 
maar liefst 20 procent is gestegen. En ook op 
andere terreinen was er goed nieuws. Zo nam de 
afgelopen jaren de verkoop van foie gras met de 
helft af.

Mooie resultaten, maar het kiloknallen is nog zeker 
niet ten einde. Dat hebben we in de januarimaand 
weer volop in de tv-reclames kunnen zien. Gelukkig 
scharen steeds meer mensen zich aan onze zijde, 
en spreken zich in onze radiospotjes uit tegen de 
kiloknaller en voor meer dierenwelzijn. Dit jaar 

samen knallen we de kiloknaller eruit!
komen we voor het eerst ook met spotjes op de 
televisie, zodat iedereen met eigen ogen kan zien 
hoe hoog de prijs is die dieren betalen voor ons te 
goedkope vlees.

En dat is nog niet alles. Op verzoek van vele do-
nateurs gaan we in 2011 aan de slag om de be-
drijfskantines van Nederland diervriendelijker te 
krijgen. En we zullen volop van ons laten horen 

om de brandveiligheid in de Nederlandse stallen 
te verbeteren. 

Wij zijn wakker en willen er tegenaan, vastberaden 
en vol energie. Maar wij werken onafhankelijk en 
dus zonder subsidie. Dat betekent dat wij op uw 
schouders staan. Alleen met uw hulp kunnen we 
dit ambitieuze programma daadwerkelijk uitvoeren. 
Ook in het nieuwe jaar rekenen wij én de dieren op 
uw steun!

Laten we samen van 2011 een  heel 
diervriendelijk jaar maken. 

Arthur Wiltink
Directeur 
Stichting Wakker Dier
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BN’ers op de bres
Jort Kelder is dol op rechtse hobby’s, zegt hij zelf. 
Op eentje na: het eten van foie gras. “Hou het een 
beetje netjes deze Kerst: eet geen dierenleed en ze-
ker geen foie gras,” stelt Kelder in een radiospotje 
voor Wakker Dier. Het was rondom de kerstdagen 

regelmatig op de radio te horen. De tv-presentator 
en oud-hoofdredacteur van Quote spreekt uit zijn 
hart: hij is zelf al jarenlang overtuigd vegetariër. 

Net als actrice Sanne Vogel. In de eerste week van 
het nieuwe jaar gaf zij radioluisteraars een goed 
voornemen mee: “Laten we in 2011 fatsoenlijker 
gaan eten.” Haar wens voor het nieuwe jaar luidt 
dat supermarkten stoppen met het stunten van 
vlees. “Zo’n kip van een paar euro heeft een rot-
leven gehad. Voor mij is een kip een dier en geen 
stuntartikel.” 

Wakker Dier is blij dat deze bekende Nederlanders 
van zich laten horen. Zo wordt een breed publiek 
bewustgemaakt van de slechte omstandigheden 
voor dieren in de vee-industrie. En door zelf het 
goede voorbeeld te geven, moedigen Jort Kelder 
en Sanne Vogel ook anderen aan om in actie te 
komen.

geen broodje 
dierenleed meer
Dierentuinen letten steeds beter op het welzijn 
van hun dieren. Ze zorgen bijvoorbeeld voor gro-
tere leefruimtes, en een zo natuurlijk mogelijke 
inrichting ervan. 

Maar wat blijkt? In hun restaurants staat ondertus-
sen wel vlees uit de dieronvriendelijke vee-industrie 
op het menu. Sommige dierentuinen serveren zelfs 
paling _ een bedreigde diersoort die in de meeste  
supermarkten al uit de schappen is gehaald. 

Wakker Dier heeft de dierentuinen daarom opge- 
roepen om hun menukaarten diervriendelijker te 
maken, met biologisch vlees en zuivel eróp en be- 

dreigde diersoorten eráf. 
 Gelukkig heeft een aan- 

tal dierentuinen inmid- 
dels al stappen in de  
goede richting gezet, en 
een biologische kroket 
of biologische zuivel op 
het menu staan. Nu de 
rest van de menukaart 
nog! 

    Hou het een beetje 
netjes en eet geen 
     dierenleed
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         Het duurt niet lang meer, of 
      het is weer overal te zien: 
       pasgeboren lammetjes in de 
     wei. Schapen hebben over  
     het algemeen een goed leven,  

dartelen en kwispelen in de wei
ze staan een groot deel van het jaar buiten en de lam-
metjes groeien op bij hun moeders.
Sinds 2008 is het wettelijk verboden om de staarten 
van lammetjes eraf te halen (het zogenaamde coupe-
ren). Kijk die staartjes vrolijk kwispelen!

boxem / Hollandse Hoogte David Rozing / Hollandse Hoogte
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dartelen en kwispelen in de wei

David Rozing / Hollandse Hoogte Phil Nijhuis / Hollandse Hoogte
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! foie gras niet meer bon ton
ook de laatste consumenten de eetlust voor foie gras 
te doen vergaan.  Net zolang totdat dit dierenleed vol-
ledig uitgebannen is uit de Nederlandse keukens. 

         Wakker Dier voert al jaren- 
       lang actie tegen foie gras.  
    Voor dit product worden  
   eenden en ganzen onder 
    dwang vetgemest, waardoor  
  de lever opzwelt tot zes à tien 
          keer de normale grootte. Met 
          de nodige gevolgen voor de ge- 
zondheid van de dieren: spijsverteringsziektes, 
verwondingen aan keel en nek, ademhalingspro-
blemen en ontstekingen.  
 
Ook de zogenaamd ‘diervriendelijk’ geproduceerde 
foie gras blijkt in de praktijk op dezelfde wrede ma-
nier geproduceerd te worden, zo bleek in 2009 uit 
undercoveronderzoek van Wakker Dier en Tros Radar. 
Inmiddels geven gelukkig steeds meer restaurants en 
hotelketens gehoor aan de oproep van Wakker Dier 
om geen foie gras meer te serveren. Eind 2010 na-
men ook de Eden Hotel Group en het Vogelpark Avi-
fauna dit besluit.

Not Done
“Foie gras is not done geworden”, stelt culinair spe-
cialist en biologisch kok Eric van Veluwen. En inder-
daad: uit onderzoek op basis van cijfers van het CBS 
blijkt dat de consumptie van foie gras in Nederland 
de afgelopen drie jaar met de helft is afgenomen. Een 
mooi resultaat! Wakker Dier zet nu alles op alles om 
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bioknallers
Om consumenten op weg te helpen naar een dier-
vriendelijker consumptiepatroon, verstuurt Wakker 
Dier iedere week een digitale nieuwsbrief. Hierin 
kun je lezen welke winkels diervriendelijk gepro-
duceerde zuivel, kaas, vlees en eieren in de aan-
bieding hebben. 
 
Inmiddels lezen duizenden mensen de Wakkere 
Winkelaar al. Voor supermarkten wordt het dan 
ook steeds aantrekkelijker om hun kiloknallers te 
vervangen door diervriendelijke aanbiedingen. Het 
afgelopen jaar steeg het aantal aanbiedingen zelfs 
met 20 procent. En supermarktketens Dekamarkt 
en Dirk van den Broek hebben tegenwoordig iedere 
week een diervriendelijk product in de aanbieding. 
Bewust boodschappen doen hoeft zo dus helemaal 
niet duur te zijn!

en de meest sexy 
vegetariërs zijn...

Vol trots presenteert Wakker Dier de meest sexy  
vegetariërs van Nederland: actrice Sanne Vogel 
en cartoonist D!o. Zij werden de winnaars van de 
Wakker Dier-verkiezing 2010. Via de website 
stemden ruim 27.000 mensen op hun favoriet. 
D!o en Sanne Vogel zullen zich dit jaar voor ver-
schillende campagnes van Wakker Dier inzetten.
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                                    Kirsten Hartevelt uit Am-
                                    sterdam houdt heel veel 
                                   van dieren, maar ook van  
                                   vlees. Toch eet ze het zeker 
                                  niet iedere dag. “Ik vind dat  
                                 helemaal niet vanzelfsprekend.  
                               En ook helemaal niet nodig, 
                             want je kunt prima lekker en ge- 
                           zond eten zonder vlees.” 

Ze noemt zichzelf daarom parttime vegetariër. En als 
ze vlees eet, is het biologisch. ”Ik vind het belangrijk 
om er bij stil te staan hoe het vlees geproduceerd 
is. Daarom sta ik ook achter het werk van Wakker 
Dier.” 

Bijna twee jaar geleden koos ze ervoor om maandelijks 
via een machtiging aan Wakker Dier te doneren. ”Dat 
vind ik handig, dan hoef ik er niet meer aan te denken 
en kan ik het dus ook niet vergeten. Bovendien wil ik 
graag zien wat er met mijn geld gebeurt. Wakker Dier 
boekt regelmatig successen en krijgt veel aandacht in 
de media. Maar om dat te blijven doen, moeten ze 

er natuurlijk wel vanuit kunnen gaan dat er geld 
binnenkomt. Dus laat ik mijn machtiging doorlo-
pen en kunnen zij lekker hun werk doen. En van 
het geld dat ik geef, zie ik ook echt de resultaten 
terug. Een mooie wisselwerking dus.”
 
De 35-jarige freelance directie- en management-
assistente denkt ondertussen nóg een stapje ver-
der. “Ik ben nu in verwachting van ons eerste 
kind. Het lijkt me mooi om straks aan ons kindje 
mee te geven dat het niet vanzelfsprekend is om 
dieren op te eten. Zo zetten we iemand op de 
wereld die daar later hopelijk ook bewust mee 
om zal gaan.”

“Ik laat mijn machtiging 
doorlopen, zodat zij 
gewoon lekker hun werk 
kunnen doen.”

verzeker de dieren 
van jouw steun
Wil jij Wakker Dier ook structureel steunen in de strijd 
voor meer dierenwelzijn? Vul dan nu de machtigings-
kaart bij deze editie van Wakker Nieuws in. Wel zo 
makkelijk voor jezelf, en voor Wakker Dier van levens-
belang. Want zo kunnen wij onze stem nog luider laten 
horen tegen de misstanden en het dierenleed in de 
vee-industrie. Die vormen een structureel en hardnek-
kig probleem, en dat vraagt om een structurele oplos-
sing. En mocht je de machtiging weer stop willen zet-
ten of een maandje willen overslaan, is dat zo geregeld 
met een mailtje of telefoontje.

Ja, ik help de dieren!
Mijn gegevens:

Naam: 
m/v

Adres:

PC / Woonplaats:

E-mailadres:

Ja, stuur mij maandelijks de
digitale nieuwsbrief ‘Wakker Mail’.

De dieren in de vee-industrie mogen op mijn steunrekenen. Ik machtig Wakker Dier om maandelijkseen bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Wilt u uw machtiging stopzetten of een keertje overslaan? Geen probleem!Mailen naar info@wakkerdier.nl of bellen naar 020 - 460 42 10 is voldoende.

Handtekening:

Rekeningnummer:

W
N

1
0
0
2

Het laatste nieuws van Wakker Dier:nu elke maand in uw mailbox!

machtigingskaart.indd   1

21-01-2010   14:24:40
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Het huismerk van een supermarkt staat garant voor 
een bepaalde kwaliteit. Als  het aan de Christenunie 
ligt, staat het straks óók garant voor diervriendelijk-
heid, eerlijkheid en duurzaamheid. De partij startte 
een petitie om vanaf 2015 alle huismerkproducten 
aan deze drie voorwaarden te laten voldoen. Een be-
ter visitekaartje kan een supermarkt toch niet afge-
ven? Je kunt de petitie ondertekenen op:
www.eerlijkesupermarkten.nl.

100% 
subsidievrijWakker Dier werkt subsidievrij en is dus 100% afhankelijk van haar donateurs. Een aantrekkelijke manier om te steunen is schenken met een notariële akte. Je donatie is dan volledig aftrekbaar van de belasting. Zo kun je Wakker Dier extra steunen zonder dat het je meer kost. Kijk voor meer informatie op: www.wakkerdier.nl/schenkingen.

(h)eerlijke 
supermarkten

goede 
voornemens?!

Ben je van plan om in het nieuwe jaar nóg 
beter op te letten of de producten in je 
winkelmandje wel diervriendelijk gepro-
duceerd zijn? Abonneer je nu gratis op de 
digitale nieuwsbrief Wakkere Winkelaar. 
Je ontvangt dan iedere week een over-
zicht van alle diervriendelijke aanbie-
dingen bij de grotere supermarktketens 
in je mailbox. Zo kun je met je goede 
voornemens nog geld besparen ook.
Meld je aan op: www.wakkerdier.nl.

eerlijke
supermarkten
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Kijk voor 

meer 

artikelen op 

wakkerdier.nl

19. Tas ‘Chicks just 
wanna have fun’ 
Fairtrade, EKO en ook nog 
eens klimaatneutraal 
geproduceerd. Als zelf-
bewuste ‘chick’ mag je 
gerust gezien worden met 
deze katoenen shopper 
met ‘bling’-zilveren 
opdruk! € 12,50

28. 29. 30. Koelkastmagneten 
Laat zien dat jouw koelkast alleen diervriendelijke 
producten herbergt! € 4,95 per magneet.

34. Rompertje ‘Wakker Worden!’  
Baby’s slapen heerlijk in dit rompertje maar 
maken intussen toch anderen wakker! 
(geschikt voor baby’s van zes maanden) 
Twee voor € 15,-

UITVERKOOP

28.

29.

30.

(1
5 

x 1
5 

cm
)

(21 x 6,8 cm)

(16,5 x 15 cm)

51. Hoge hakken, lekker vega
Prachtig verzorgd boek vol recepten die snel klaar zijn; 
voor drukke en minder drukke dagen. 
En: een extra dik hoofdstuk boordevol heerlijke toetjes!
Hardcover, 142 pagina’s (in kleur). € 14,95
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Vul deze bon volledig in en vergeet daarbij je 
rekeningnummer en je handtekening niet. 
Knip de bon uit en doe ‘m direct op de post.

artikelnummer aantal maat bedrag  E
   

   E

   E

   E

   E

   E

Administratie- en verzendkosten  4,00 E

Extra gift aan Wakker Dier  E

Totaalbedrag   E

   

Hierbij machtig ik P&P Projects het totaalbedrag 
éénmalig af te schrijven van mijn rekening.

Van giro/bankrekening

Naam                     m/v

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

Datum

Handtekening

Deze bon in een envelop opsturen naar: P&P Projects, Wasaweg 16-C, 9723 JD GRONINGEN. 

wakkere bon
W

akker N
ieuw

s - februari 2
0
1
1

COLOfON  VORmgeViNg KesselsKramer amsterdam / FunKtioneel Wit rotterdam  fOtOgRafie Cathelijne BerghouWer / 
joost van manen    tekst eN eiNdRedaCtie  martijn sCheutjens / rinsKe Bijl

Gebruik de wakkere bon hiernaast voor je bestelling(en).

52. Dieren Eten
Waarom eten we dieren? En zouden we ze 
ook eten als we wisten hoe ze op ons bord 
terechtkomen? Jonathan Safran Foer onder-
zoekt de verhalen die we onszelf vertellen 
om ons eetgedrag te rechtvaardigen.
Paperback, 334 pagina’s. € 12,50

51. Hoge hakken, lekker vega
Prachtig verzorgd boek vol recepten die snel klaar zijn; 
voor drukke en minder drukke dagen. 
En: een extra dik hoofdstuk boordevol heerlijke toetjes!
Hardcover, 142 pagina’s (in kleur). € 14,95
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