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Geacht Comite Dierennoodhulp 
 
Graag vraag ik jullie om actie te ondernemen tegen de zeer ongepaste acties van de Stichting 
Knuffelkuiken die, zoals in de krant wordt beschreven ' handen tekort komt om de pulletjes 
uit te delen' , kuikentjes, die ter lering en vermaak vanuit de broedmachine worden 
getrokken en in dozen naar particulieren en verpleeghuizen worden vervoerd. Onder het 
mom van vermaak voor eenzame ouderen en ter lering van kinderen om ' iets over de 
natuur te leren', maar vooral om de beurs van de stichting Knuffelkuiken te spekken, zonder 
op een of andere wijze rekening te houden met het welzijn en welbevinden van deze 
kwetsbare diertjes. Om nog maar niet te spreken over wat kinderen (en ouderen) er wel 
mee leren: namelijk dat je met dieren kunt doen wat je wilt. En wat gebeurt er met de 
diertjes na 6 weken? Dat laat zich raden! In het gunstigste geval komen ze als hennetje 
terecht in een ren, maar meestal, vooral haantjes, zullen het avontuur met de dood moeten 
bekopen. Want, waar blijven die? Wonen vast niet met zijn duizenden in een sprookjesbos. 
Samengevat kuikenleven: zes weken van zeer onnatuurlijke omstandigheden, zonder 
moeder kloek, veel te veel stressvolle situaties om daarna de nek te worden omgedraaid. 
Hoezo een kuiken een ' sentient being'?  
Noemen we zoiets niet dierenmishandeling? Zou fijn zijn wanneer de dierenpolitie hier een 
stokje voor zou kunnen steken. 
Zoals u wellicht weet bezet ik de leerstoel Antrozoologie (mens-dier interacties) en doen we 
onderzoek naar de effecten van dier-ondersteunende interventies op het welzijn van 
(kwetsbare) mensen. Kuikentjes behoren niet tot de diersoort die hiervoor kunnen worden 
ingezet. Zie ook de White Paper van IAHAIO https://www.iahaio.org/ waar heel duidelijk 
staat waaraan deze interventies moeten voldoen. Daar staan geen pasgeboren kuikentjes bij 
als zorg of therapie dieren. Bovendien dienen mensen die in deze sector werkzaam zijn 
daarvoor een gedegen opleiding te hebben, zie website 
https://www.instituutvoorantrozoologie.nl/ 
Van dit alles is hier totaal geen sprake. 
Zouden jullie een melding van dierenmishandeling kunnen doen? Overduidelijk is hier sprake 
van misbruik van dieren. 
Namens mij en de kuikentjes hartelijk dank, 
 
hartelijke groet,  
 
Prof. dr. Marie-Jose Enders-Slegers 

Faculteit Psychologie 

Vakgroep Klinische Psychologie, Sectie Antrozoologie 

Open Universiteit Nederland 

President IAHAIO (International Association of Human Animal Interaction 

Organisations) 

https://www.iahaio.org/; https://www.instituutvoorantrozoologie.nl; 
https://www.ou.nl/-/werelddierendag-het-effect-van-een-huisdi-1 
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