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Beste dierenliefhebber, 

De laatste week was in kranten en op internet te lezen dat de dierenliefhebberij in het nauw komt 

omdat bij de Wet Dieren is bepaald dat ieder gehouden dier natuurlijk gedrag moet kunnen vertonen. 

Daarop moeten verzorging en huisvesting worden afgestemd. Vanzelfsprekend heeft iedere echte 

dierenliefhebber het beste voor met zijn hond, kat, paard, (sier-)vogels, pluimvee, (sier-)duiven, 

konijnen, cavia’s, geiten, schapen, (aquarium-)vissen etc.  

Het welzijn van uit liefhebberij gehouden dieren staat vanzelfsprekend voorop. Alleen door dieren 

goed te verzorgen, ze voldoende ruimte en beweging, licht, lucht, passend voer en steeds fris water te 

geven, beleven wij samen met de dieren plezier. Sinds de recente wetswijziging lijkt het erop dat zelfs 

deze goede zorg niet meer voldoende is. 

Bij de wetswijziging is geen rekening gehouden met de betekenis van uw dierenliefhebberij. Daar 

hebben ze in het parlement niet bij stil gestaan. Het is nu de hoogste tijd dat dit wel gebeurt. 

Dierenliefhebberij heeft een belangrijke betekenis voor individuele liefhebbers maar ook voor 

verenigingen. Dat er dieren uit liefhebberij worden gehouden, hoort bij de Nederlandse cultuur.  

Als u als liefhebber wilt dat u op een positieve manier ook in de toekomst met uw dieren kunt blijven 

omgaan, kom dan nu samen met K.N.V. Ornithophilia op voor dit belang. Onze vereniging zet zich al 

meer dan 125 jaar in voor dierenliefhebbers. Wij rekenen nu op uw hulp en steunbetuiging. 

Onderteken daarvoor het formulier op bladzijde 2 en stuur dit naar onze secretaris.  

Alleen bij meer dan 40.000 volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen wij met dit 

burgerinitiatief de Tweede Kamer aanspreken. Stuur deze brief met bijlagen dan ook door naar iedere 

dierenliefhebber en iedere vereniging van dierenliefhebbers die u kent.  

We moeten nu schouder aan schouder staan en opkomen voor het belang van de dierenliefhebberij 

in Nederland! 
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