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Algemene informatie 

Animals Today.nl (voorheen PiepVandaag.nl) is de  van mensen die 
opkomt voor Dier, Natuur en Milieu. Het dagelijkse nieuws, opinieartikelen, filmpjes en korte 
documentaires, (nieuws)foto's en nog veel meer. AnimalsToday.nl wil  aan een 
duurzame, harmonieuze samenleving waarin mens, dier, natuur en milieu een gezonde balans 
vormen. 
Waarom AnimalsToday.nl? 
AnimalsToday.nl gelooft dat een respectvolle omgang met dier, natuur en milieu een 
belangrijk ingrediënt  vormt voor een harmonieus leven. Meer kennis over en waardering voor 
dieren en de manier waarop we met dieren omgaan draagt bij aan een betere balans in onze 
samenleving. 
Gandhi heeft ons lang geleden al geleerd dat de mate van onze beschaving valt af te lezen aan 
onze omgang met dieren. Dat biedt een mooie uitdaging voor Nederland om hierin een 
inhaalslag te maken. 

Statutaire doelstelling: 
De doelstelling van Animals Today is opgenomen in de statuten en luidt als volgt: 
Een  organisatie die zich inzet voor kennis over, inzicht in en betrokkenheid bij 

 natuur en milieu ter bevordering van een aangenamere, diervriendelijkere en 
duurzamere samenleving. Dat doen we door het verrichten van alle handelingen die met het 
voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Kernactiviteiten 
Animals Today wil mensen: 

Informeren - onwetendheid staat dierenwelzijn in de weg; 
Inspireren - er valt nog zoveel te ontdekken in de wereld van dier, natuur en milieu; 
Mobiliseren - samen staat men sterk en kan verandering in gang worden gezet. 

Dat doen we door de publicatie van nieuwsberichten uit binnen-en buitenland, de producties 
van documentaires, publieksvriendelijke acties zoals het initiëren  van een petitie en 
onderzoek. Daarbij werken we zoveel en waar mogelijk samen met andere 
dierenbeschermingsorganisaties. 

Juridische structuur 
Animals Today heeft geen winstoogmerk wat is vastgelegd in de statuten. De behaalde 
opbrengsten uit de activiteiten van de stichting komen ten goede aan de doelstellingen van de 
stichting of aan activiteiten van organisaties met vergelijkbare doelstellingen gericht op 

 natuur en milieu. 

Op grond van de statuten van de instelling en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen 
enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen Animals Today. Aldus kan geen 
enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen 
vermogen. 
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A N I M A L S  
Het bestuur van Stichting Animals Today was ultimo  als volgt samengesteld: 

Mw. K.E. Soeters, voorzitter 
Mw. B. van der Kort, secretaris 
Dhr M.B. Herstel, penningmeester 
Dhr. M.C.C  Reesink, algemeen bestuurslid 
Dhr. H. Messie, algemeen bestuurslid 

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen een vergoeding voor gemaakte reiskosten of 
telefoonkosten op basis van gedeclareerde kosten. 

De stichting Animals Today heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling  status. 

Activiteitenoverzicht 

Dagelijkse publicatie nieuwsartikelen 
De  activiteit van Animals Today is het publiceren van dagelijks ongeveer 7 
nieuwsartikelen uit binnen- en buitenland. Dit wordt aangevuld met opiniestukken en 
columns. Daarbij worden er  reportages gemaakt. Dit jaar onder andere van 
een interview met Rick O'Barry en de introductie van een nieuw schip aan de vloot van Sea 
Shepherd. Ook wordt er zelf onderzoek gedaan voor achtergrondartikelen, zoals het artikel 
over de straffen bij dierenmishandeling. De cijfers uit de onderzoeksrapporten 'Dierenwelzijn 
in het vizier' en 'Dieren verboden' in combinatie met de richtlijn voor strafvordering 
dierenmishandeling en dierenverwaarlozing laten zien dat de straffen voor 
dierenmishandeling en -verwaarlozing laag zijn en dat er maar zelden door de rechter naar het 
zwaarste middel van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt gegrepen. 

Documentaire  vanuit EU 
Sinds  heeft Turkije op aandringen van de Europese Unie het mogelijk gemaakt dieren te 
importeren vanuit de EU. Zo werden tussen  en  900.000 schapen, 850.000 runderen 
en 5000 geiten op  gezet. 
In  steeg het aantal dieren met 39 procent ten opzichte van het jaar ervoor en voor  
zet de EU zelfs in op een nog grotere export met alle gevolgen van dien. 
Eyes on Animals doet samen met  Zurich en Animal Welfare Foundation al 

 lang onderzoek naar deze transporten. Bij het feit dat de huidige regelgeving met 
betrekking tot deze transporten al uiterst dubieus en minimaal is blijkt uit hun onderzoek dat 
bij 70 procent van de  sprake is van overtredingen. 
Zo zijn veel vrachtwagens overladen met dieren en staan de dieren uren tegen elkaar aan 
gedrukt zonder dat ze kunnen gaan liggen. Ook worden de tijden dat de dieren op transport 
mogen ruimschoots overtreden, waardoor dieren dagen in de vrachtwagen staan zonder rust. 
Reportage 
Samen met Eyes on Animals en fotograaf Thomas  ging Animals Today mee naar de 
grens  om de wantoestanden, waar deze transporten mee gepaard gaan, vast 
te leggen. 
De documentaire is hier te bekijken: 

 
turkije/ 
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A N I M A L S T O D A Y 
Andere media, waaronder Vroege Vogels en Hart voor Dieren, hebben naar aanleiding van de 
reportage ook aandacht aan de langeafstandstransporten gegeven. 

Actie: Redding blind  
Een groep bezorgde dierenvrienden uit het zuiden van het land was voornemens een blind 
kalfje vrij te kopen, omdat ze anders naar de opfok zou worden gebracht en na een paar 
maanden geslacht zou worden. Dit kalfje is een van de 900.000 vleeskalfjes die in ons land 
leven. De dieren worden vetgemest in een opfokbedrijf, om uiteindelijk te worden geslacht 
voor de vleesconsumptie. Het hoeft geen betoog dat een blind kalf als eenling geen schijn van 
kans heeft in een opfok. 
Animals Today heeft de kans gegrepen om aandacht te vragen voor de situatie van kalveren in 
de industrie en is met de hulp van onder andere Stop Dierenleed Nederland en Norma's 

Universum een inzamelingsactie gestart. Het  heet nu  en woont bij Norma's 
Universum. Het idee is dit kalf de komende jaren te blijven volgen om te laten zien welke 
fysieke problemen een voor het vlees gefokt   als het ouder wordt. 

Onder andere Hart van Nederland heeft aandacht aan de reddingsactie gegeven. 

Documentaire: Broken Spirit, The Galgo's Last Run 
In Spanje zijn er  'galgueros' (jagers) die met galgo's (Spaanse greyhounds) op hazen 

 De honden worden getraind, door ze achter auto's, motoren of paarden vast te binden 
en ze te dwingen te rennen. De dieren worden uitgeput en mishandeld. 
Aan het einde van het jachtseizoen, in februari, vindt er in  een massale dump van 
galgo's plaats. Veel jachthonden worden gedood, aan hun lot overgelaten of naar een 
dodingsstation gebracht waar ze meestal na 10 dagen worden gedood. Medewerkers van 
opvangcentra struinen in februari de dodingstations af om zoveel mogelijke jachthonden te 
redden. 
Minder geluk hebben de galgo's die levend worden achtergelaten in putten waar ze geen kans 
hebben om te overleven en waar ze een hongerdood te wachten staat. Windhonden die zich in 
de ogen van de jagers misdragen worden vaak op gruwelijke wijze gedood: ze worden 
opgehangen aan bomen  ze nog net de grond kunnen raken, wat leidt tot een langzame 
en wrede dood. De galgo kan beschouwd worden als het meest verwaarloosde en mishandelde 
hondenras in Spanje. 
Er wordt geschat dat er jaarlijks 50.000 galgo's worden gedumpt en/of mishandeld aan het 
einde van het jachtseizoen in februari. 
In 'Broken Spirit - The Galgo's Last Run' doet Animals Today verslag van deze 
gruwelijkheden en spreekt in  met reddingsgroepen, opvangcentra en galgueros over 
het lot van de Spaanse galgo. 
 

House of Animals organiseerde in november een première  in Cultuurcentrum de Griffioen in 
Amstelveen. 
Op initiatief van Europarlementariër   Hazekamp van de Partij voor de Dieren is er in 
maart  een vertoning georganiseerd in het Europees Parlement. 
Media-aandacht was er onder andere in RTL  Hart van Nederland en Hart voor 
Dieren. 
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Jubileum Animals Today 
 was het  jubileumjaar voor Animals Today. In het  daarvan werd een 

interview door Loretta Schrijver met hoofdredacteur Karen Soeters geïnitieerd.  Van het 
interview is een lange versie voor het web en een verkorte versie voor social media gemaakt, 
met daarin een overzicht van hoogtepunten van de afgelopen 5 jaar. 

  

Petitie 

In navolging en ter ondersteuning van de documentaire over de situatie van de galgo's in 
Spanje is Animals Today een petitie gestart. 
Deze petitie, die de Spaanse overheid oproept tot een verbod op de jacht met galgo's en 
podenco's, werd ondersteund door Dutch Galgo Lobby,  Holland en 
Greyhounds in Nood Nederland. De meer dan 33.000 handtekeningen tegen de jacht met 
galgo's en podenco's zijn aangeboden aan de Spaanse Consul van Culturele Zaken bij de 
Spaanse ambassade in Den Haag. 

In mei zijn de handtekeningen van de petitie van Animals Today samengevoegd met de 
handtekeningen ingezameld door World Animal Protection tot meer dan  en samen 
met PACMA aangeboden aan het Spaanse ministerie van Cultuur en Sport. 

Petitie Onverdoofd Slachten 

  

Nieuwsbrief 
Animals Today heeft ook in  weer regelmatig een nieuwsbrief uitgestuurd. 
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A N I M A L S 

TODAY Stichting Animals Today 

Aldus opgemaakt en goedgekeurd, te Amsterdam op ...    

 
K.E. Soeters 
Voorzitter 

    
Secretaris 

M.B. Herstel 
Penningmeester 

J.J.  
Penningmeester (ad interim) 

H. Messie 
Algemeen bestuurslid 
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