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Introductie

Al voor het 5e jaar op een rij is Animals Today erin geslaagd elke dag opnieuw verse berichten over
dieren, milieu en natuur te publiceren. Het opzoeken en uitzoeken van nieuws is inmiddels zo’n
routine, dat we ons niet altijd realiseren hoe bijzonder het is dat dit volledige proces draait op de
vrijwillige inzet van betrokkenen! Bij deze wil ik dan ook alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken!
Hun inzet neem ik niet als vanzelfsprekend, maar begrijpen doe ik het wel. Het is geen overbodige
luxe om op te komen voor de belangen van dieren, natuur en milieu. In de waan van de dag is het
eerder regel dan uitzondering dat kranten, nieuwsrubrieken op tv en radio maar ook online het
nieuws over dit onderwerp negeren. Dit is precies het bestaansrecht van AnimalsToday.nl (voorheen
PiepVandaag): met onze constante stroom van informatie zetten wij onderwerpen op de agenda en
dragen we bij aan een inhoudelijke discussie over onze omgang met de natuur.
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. Dit biedt een mooie uitdaging voor Nederland om hierin een inhaalslag te maken.
Opgenomen in de statuten van de stichting luidt onze formele doelstelling als volgt:
AnimalsToday.nl is een en onafhankelijke organisatie die zich inzet voor kennis over, inzicht in en
betrokkenheid bij dieren(welzijn), 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.
AnimalsToday.nl wil:
Informeren … want onwetendheid staat dierenwelzijn in de weg;
Inspireren … er valt nog zoveel te ontdekken in de wereld van dier, natuur en milieu;
Mobiliseren … want samen staan we sterk en kan verandering in gang worden gezet.
In de dagelijkse praktijk betekent dit dat we nieuwsberichten uit binnen- en buitenland publiceren,
documentaires maken en publieksvriendelijke acties optuigen, zoals het initiëren van een petitie en
onderzoek. Daarbij werken we zoveel en waar mogelijk samen met andere
dierenbeschermingsorganisaties.
Met vriendelijke groet namens het bestuur van Animals Today,
Karen Soeters
oprichter, voorzitter en hoofdredacteur van Stichting Animals Today
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Activiteitenoverzicht

De hoofdactiviteit van AnimalsToday.nl en haar ondersteunende mediakanalen Twitter, Instagram en
Facebook, is het publiceren van nieuws op de website. Met zo’n 80.000 bezoekers per maand en
1.000.000 per jaar is de website in de afgelopen periode uitgegroeid tot een gedegen
nieuwsvoorziening over dier, natuur en milieu die niet meer is weg te denken in het Nederlandse
medialandschap. Niet alleen particuliere belangstellenden maar ook nieuwsredacties, politici en
beleidsmakers vinden hun weg naar AnimalsToday.nl als zij op zoek zijn naar betrouwbare informatie
over gerelateerde onderwerpen.
2.1

Dagelijkse publicatie nieuwsartikelen

De belangrijkste activiteit van Animals Today.nl en haar sociale mediakanalen is het publiceren van
dagelijks ongeveer 7 nieuwsartikelen uit binnen- en buitenland. Deze worden aangevuld met
opiniestukken en columns. Daarbij worden er ook onderzoeken uitgevoerd voor
achtergrondartikelen. Dit jaar bijvoorbeeld analyseerde de redactie de rapporten ‘Dierenwelzijn in
het vizier’ en ‘Dieren verboden’ (beide van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid & Justitie) in combinatie met de
‘Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en -verwaarlozing’ en zette op een rij hoe dit in de
Nederlandse praktijk uitpakt. De conclusie luidde dat straffen laag zijn en dat er maar zelden naar het
zwaarste middel van onvoorwaardelijke straf wordt gegrepen.
2.2

Reportages en documentaires

Als aanvulling op de geschreven artikelen trekt Animals Today er regelmatig op uit met de camera.
Sommige beelden zeggen meer dan woorden! In 2018 verschenen reportages over de ezelopvang en
de zeeschildpadden op Bonaire en een grootschalig neutralisatieproject voor honden op Curaçao.
De korte maar prachtige reportage over de ezelopvang op
Bonaire raakte het hart van vele kijkers. Met hulp van de
medewerkers van de Donkey Sanctuary bracht de redactie
het leven en de geschiedenis van 600 ezels in beeld, die na
een leven vol lijden nu liefdevol verzorgd worden en in
vrijheid kunnen leven.

https://donkeysanctuary.org/nl

Ook de reportage over de zeeschildpadden op Bonaire bood
een fantastisch kijkje in de keuken van de Sea Turtle
Conservation Bonaire. Animals Today ging een middag mee
op stap en leerde alles over 3 van de 7
zeeschildpaddensoorten die er op aarde leven.

https://bonaireturtles.nl
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Tijdens een groot neutralisatieproject voor honden op
Curaçao gingen dierenorganisaties uit Curaçao en
Nederland op initiatief van Stichting House of Animals een
unieke samenwerking aan. Tien dierenartsen werden
tijdens hun werkzaamheden gevolgd.

https://www.animalstoday.nl/unieke-samenwerkingsterilisatieproject-honden-curacao/

De samenwerking met stichting House of Animals kwam
wederom aan bod tijdens het evenement House of Animals
Awards, waar prijzen werden uitgereikt aan de beste
mediaproducties over dierenwelzijn. Bij de start van het
programma werd een prachtige compilatie vertoond van
de publicaties op Animals Today.nl

https://www.youtube.com/watch?v=vTQYr6dNUP0&t=8s

2.3

Karen’s vlog

In 2018 is gestart met de publicatie van een serie vlogs. Hoofdredacteur Karen Soeters begaf zich
bijvoorbeeld gewapend met een camera naar de Paardenmarkt in Hedel, waar het welzijn van de te
verhandelen paarden en pony’s op grove wijze geschonden wordt. Haar beelden en commentaar
konden rekenen op grote verontwaardiging. Namens AnimalsToday.nl deed Soeters aangifte bij de
politie van dierenmishandeling en -verwaarlozing. Helaas werden de daders niet berecht. Andere
onderwerpen betroffen de strijd voor een verbod op de verkoop van dieren in dierenwinkels en hoe
goed te zorgen voor je dier tijdens een hittegolf.
https://www.youtube.com/watch?v=zUnU8E9FDZQ&t=8s

2.4

Petities

Het platform van AnimalsToday.nl leent zich er uitstekend voor om petities met een
dierenbeschermende insteek onder de aandacht te brengen. Meestal zijn deze geïnitieerd door
andere dierenorganisaties, maar soms pakt AnimalsToday.nl zelf een onderwerp op. In 2018 was dit
een petitie voor een verbod op de verkoop van dieren in dierenwinkels.
De omstandigheden waaronder deze dieren gefokt worden, in de winkels verblijven en worden
behandeld zijn ronduit slecht voor het dier en in strijd met de wet. De dieren ervaren hoge mate van
stress in te kleine hokken, vaak van glas, waarin ze geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Van
socialisatie, zoals de wet voorschrijft, is geen sprake. Daarnaast eindigen kleine dieren als muizen,
ratten en cavia’s vaak als voer voor reptielen, wanneer ze niet snel genoeg verkocht worden.
https://www.youtube.com/watch?v=35Ek-J4pVQM&t=20s
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2.5

Nieuwsbrief

Ook in 2018 verstuurde Animals Today regelmatig een nieuwsbrief, waarin zij haar achterban
informeert over lopende zaken en belangrijke nieuwsberichten.
2.6

Mediaoptredens

Vaak wordt Animals Today benaderd door redacties met de vraag of Karen Soeters haar visie wil
geven op dierenonderwerpen. In 2018 trad zij bijvoorbeeld geregeld op als dierenwelzijnsexpert bij
de televisieprogramma’s Koffietijd en 5 Uur Live op RTL4. Ook stelde zij bij Opgelicht! van AVROTROS
de wanpraktijken bij het fokken van teckels aan de kaak en verdedigde ze een beoogd verbod op het
onverdoofd slachten van dieren bij het actualiteitenprogramma Nieuwsuur.
2.7

Fondsenwerving

Animals Today ontvangt geen structurele (overheids)subisidies. Als goed doel zonder winstoogmerk
is Animals Today volledig afhankelijk van donaties, sponsoring en andere vormen van bijdragen. Een
groot deel van de donaties wordt verworven door de donatiemodule op de website. Daarnaast
worden voor specifieke projecten of onderzoeken subsidies aangevraagd bij instanties die het
verbeteren van dierenwelzijn ondersteunen. Hiermee wordt met name het bestaan, het onderhoud
en de redactie van de website betaald en kan de productie van reportages gefinancierd worden.
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