Goed nieuws voor de dieren!
Good News For The Animals!
This text in Dutch is for my fellow
nationals about our mass poultry
industry and how they try to fool
the public. We're exporting 450
Million of those poor exploited live
stock and thus ruining the small
scale farming all over Europe. I
don't think that's what a majority
wants in my country. It's just that
the industry (just 2000 owners
and some stupid politicians) is
very good in covering up it's
massive scale. Meanwhile they try
to fool us with a financial fund
named "Animal Health Fund",
which is used to compensate
farmers that have to destroy their
chickens as a precaution against
the possible spreading of bird flu.

De overheid en de bio-industrie hebben een fonds in het
leven geroepen met de naam "Diergezondheidsfonds".
Wat hebben we toch een geweldige beroepsethiek. De
Partij voor de Dieren kan zichzelf haast net zo goed
opheffen, want er wordt al zo goed voor onze dieren
gezorgd.
De laatste vogelgriep brengt echter een ander beeld naar buiten.
Als de eitjes in de machines zijn uitgebroed en de lopende
banden, waarop de tevergeefs naar hun moederkloek zoekende
eendagskuikens hun eerste dag doorbrengen, even moeten
stoppen, omdat de vrachtwagens een paar dagen niet mogen
rijden, dan moeten er tweemiljoen eendagskuikens worden
vernietigd. Maar gelukkig hebben we het Diergezondheidsfonds
om de geleden schade te vergoeden. Het geld gaat naar de
bedrijven die even geen geld verdienen omdat ze hun gezonde
levende have moeten doodmaken. Gezondheidsfond, logisch!
Niet dus!
Want ja, wat moet je met vijftigduizend in transportbakken
gepropte, donzige gele kuikentjes op een lopende band? Die band
moet wel doorlopen want je kan natuurlijk niet zomaar je
broedmachines stil zetten! En als je zoveel eieren per dag

uitbroedt en de kuikens door een scanner duwt om de mannetjes en de vrouwtjes te sorteren, dan
regel je natuurlijk dat er elke dag een paar vrachtwagens komen om je kuikens op te halen, anders
heb je een megastal met kippenhokken nodig om al die beestjes te huisvesten. En kippenvoer is ook
niet gratis.
Van te voren weet je al wat er uit het ei komt. Je koopt namelijk legkipeieren of vleeskipeieren. Een
kuikentje wordt gefokt als legkip of juist als vleeskip. Het enige wat nog even moet gebeuren is
kijken of het een mannetje of vrouwtje is, want mannetjes leggen geen eieren en vooral als je dan
een zoon bent van een ras dat de beste legkippen voortbrengt, dan ben je de lul. Dat dingetje kunnen
ze trouwens automatisch vinden, want ergens halverweg die lopende band ga je door een scanner,
dus heb je er één, dan ben je er ook één en ga je regelrecht aan het gas of erger. Maar gelukkig
hebben we een Diergezondheidsfonds voor als er wat mis gaat met de lopende band.
Maar er kan nog iets ergers gebeuren. Er kan een wilde vogel een grieperig snotje laten vallen
boven Hekendorp of Langeraar en dan moeten er uit voorzorg honderdduizenden kippen en eenden
worden doodgemaakt om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. Nou is dat niet zo
heel erg voor de vleeshaantjes (de leghaantjes zijn al dood voordat ze ziek kunnen worden), want
die worden toch na een week of zes doodgemaakt, namelijk als de groei er zo'n beetje uit is en de
kosten van het kippenvoer hoger worden dan de extra opbrengst van het vlees wat ze nog extra aan
hun boutjes kunnen krijgen. Eigenlijk is het voor de legkippen ook niet echt erg, want die moeten
ook hun hele leven in een hok zitten. Het is zelfs niet eens erg voor de boer, want die kan geld
krijgen uit het Diergezondheidsfonds. Tenminste als hij genoeg dieren moet doodmaken,
bijvoorbeeld honderdduizend kuikens of zo. Bij twintig of dertig kuikens is het natuurlijk te veel
administratief gedoe om geld uit het fonds te halen.
Ja je leest het goed: de boer krijgt geld uit het Dierengezondheidsfonds als hij zijn duizenden
gezonde dieren eerder dood moet laten maken. Daarvoor krijgt hij dus geen straf, maar een
beloning. Het geld gaat naar de boer en niet naar het dier, want een dood dier heeft daar natuurlijk
niets meer aan.
Het idee om mensen schadeloos te stellen die zich jarenlang hebben misdragen is al vrij oud hoor,
want bij het afschaffen van de slavernij, nog maar 151 jaar geleden, hadden we een fonds om de
slavenhouders schadeloos te stellen. Je kreeg 300 gulden per slaaf. Dat vonden we toen misschien
wel normaal. Ik vind het in elk geval een vorm van medeplichtigheid die bestraft zou moeten
worden.
Ik stel voor dat de boeren die zich verzetten tegen het preventief doodmaken van gezonde beesten
per direct rechtsbijstand krijgen uit het Diergezondheidsfonds en dat ze financieel worden geholpen
om hun beesten in een paar weken in quarantaine te doen. Het Diergezondheidsfonds moet ook
meebetalen om meer inspecteurs aan het werk te zetten om de gezondheid van de dieren in de gaten
te houden. De misdragingen van boeren en ambtenaren moeten door voor de rechter worden
gebracht en de strafmaat mag natuurlijk enorm worden opgehoogd.
Het Diergezondheidsfonds moet de kosten betalen om te regelen dat dieren niet meer in grotere
groepen mogen worden gehouden dan 1000 dieren. We hebben nu 100 miljoen kippen in 2000
bedrijven. Je krijgt dan 100.000 bedrijven als je dezelfde hoeveelheid vlees en eieren zou willen
produceren, maar dat hoeft niet, want we hoeven natuurlijk niet 450 miljoen levende beesten per
jaar te exporteren. Reken maar, dat door onze mega-export in heel Europa de kleinere
pluimveehouders over de kop gaan! De export kan best minder, want dat geld komt op dit moment
maar bij zo'n 2000 boeren met megastallen terecht. De gewaardeerde Polen en Bulgaren die zij in
dienst hebben kunnen dan weer in hun eigen land een fatsoenlijke boterham verdienen.
Als een groep dieren te groot wordt splits je hem op naar minstens twee kilometer verderop of doe
je aan geboortebeperking. De extra kosten die het houden van dieren in kleinere aantallen met zich
mee brengt kunnen we misschien afdekken met geld uit het Diergezondheidsfonds en de hogere
boetes op dierenmishandeling. Het lijkt misschien minder efficiënt als de dieren over meerdere

locaties verspreid zitten, maar we zijn over een grens gegaan van wat we nog willen doen met
dieren en het levert geld op voor een steeds kleiner wordende groep mensen. Bovendien kunnen
computers ons helpen bij het verkorten van de transportlijnen. Kleine bedrijven kunnen veel beter
netwerken en handel drijven dan vroeger. De eieren voor de stad Leiden kunnen prima uit
Koudekerk komen lijkt mij.
Het aantal biologische kippenboerderijen is de laatste drie jaren nauwelijks nog toegenomen en het
aantal pluimveebedrijven is in tien jaar bijna gehalveerd. De schaalvergroting is dus nog steeds
gaande en de 100 biologische bedrijven bij elkaar houden slechts 2% van het aantal kippen. Dus
98% zit nog in megastallen, vooral voor de export. Met dit exportproduct dwingen we bovendien
wereldwijd tot een schaalvergroting waarover we vanuit Nederland dan geen controle meer hebben.
Aan de ene kant poetsen we ons blazoen op met een koningin die aan microkredieten doet. Aan de
andere kant maken we de kleine Europese pluimveeboeren kapot en houden we tientallen miljoenen
kuikens per jaar op lopende banden.
Geef die beesten een lekker scharrelend leventje en beledig onze intelligentie niet met een
Diergezondheidsfonds!
Simon Oak

Hier het NOS-bericht dat mij wakker schudde:
http://nos.nl/artikel/2005301-pluimveesector-krijgt-niet-alle-schade-vergoed.html
Lees meer op Wikipedia en lees nog veel meer op de Engelstalige pagina:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pluimveehouderij
https://en.wikipedia.org/wiki/Poultry_farming

