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voor de dood
“

Je kunt drie jaar
campagne voeren,
of binnen drie
weken in overleg
je doel bereiken
Lesley Moffat, Eyes on Animals

na signalen die zij doorgeven.
Ook hebben ze workshops voor
onze medewerkers verzorgd.”
Ook de veeindustrie neemt de adviezen van de in 2009 opgerichte
organisatie serieus, zegt Moffat.
„Acht op de tien slachthuizen laten ons binnen.”
De Vries herinnert zich nog goed
hoe Moffat een paar jaar geleden
voor het eerst bij Compaxo op de
stoep stond, samen met een collega-inspecteur. ‘Of ze de slachterij
even konden inspecteren?’ Dat
mocht wel. „Wij hebben niets te
verbergen.”

䡵 Bij Compaxo lopen de varkens in

hun laatste meters naar het licht
toe. Dat geeft volgens biologen
minder stress. foto Bart Harmsen
In de stallen van het slachthuis
laat De Vries zien wat er sindsdien is verbeterd. Automatische
schuifhekken, waartussen vroeger nogal eens manke varkens bekneld raakten, zijn verwijderd. In
het hok voor gewonde dieren die
pas aan het eind van de dag mogen worden geslacht, is nu vloerverwarming. Tussen metalen hekken, die vroeger met veel kabaal

dichtklapten, zitten nu rubbers.
Eyes on Animals baseert de adviezen op de theorie van dierengedragsbioloog Temple Grandin. De
hoogleraar van de Colorado State
University werd beroemd met
haar concept voor ‘humane’
slachterijen. Flauwe bochten in
plaats van rechte hoeken, gedempte geluiden, voldoende licht: het
zorgt er allemaal voor dat dieren
doorlopen en niet in paniek de
verkeerde kant op vluchten. Het
merendeel van de slachterijen in
de VS is inmiddels volgens de ontwerpen van Grandin ingericht.
Dat werkt, ziet ook De Vries. Eén
van de grootste knelpunten in de
slachterij was de plek waar de varkens het apparaat in moeten voor
de elektrische verdoving. Vanuit
de groep moeten ze daar één voor
één verder. Dat gaat in tegen hun
natuurlijke gedrag. Dus moesten
medewerkers voortdurend in actie komen met hun prikstok. Nu
loopt de route naar het apparaat
schuin omhoog, volgens het concept van Grandin. Naar het licht
toe. Dat gaat een stuk soepeler.
„Het is hier geen varkensparadijs”, zegt De Vries. „Dieren gaan
hier dood. Maar tot die tijd hoeven ze niet te lijden. Netjes omgaan met dieren werkt voor iedereen uiteindelijk prettiger en efficiënter. Daarbij is het beter voor
het vlees; stresshormonen zijn
niet goed voor de kwaliteit. En uiteindelijk draait het toch om de
productie.”

dg.nl/binnenland
Meer foto’s uit het slachthuis
en documentaire over dierengedragsbioloog Temple Grandin

Jonge Amsterdammer komt om
bij aanval op academie in Jemen

Pedoseksuelen trappen
in val met virtueel kind
DEN HAAG – Kinderhulporganisatie

Terre des Hommes heeft via een
virtueel Filipijns meisje ruim duizend kindermisbruikers op het internet getraceerd, onder wie twintig Nederlanders. De gegevens en
daden van deze misbruikplegers,
uit meer dan 65 landen, zijn gisteren overgedragen aan de Nederlandse politie.
De kinderhulporganisatie zegt
een trend in seksueel kindermisbruik te hebben ontdekt: kindsekstoerisme via de webcam. Alleen al in de Filipijnen zou het
om tienduizenden slachtoffers
gaan. De politie is in sommige landen onwetend over de trend,
waardoor er daar geen of nauwelijks actie wordt ondernomen tegen deze vorm van misbruik, aldus een woordvoerder. De hulporganisatie deed acht maanden onderzoek naar het fenomeen.
Om er achter te komen hoe kindsekstoerisme via de webcam
werkt, gingen de onderzoekers undercover op chatrooms. Ze ont-

wikkelden een 10-jarig virtueel Filipijns meisje dat luisterde naar
de naam Sweetie. „Het computermodel was niet van echt te onderscheiden. Ze kon praten en bewegen zonder dat je kon zien dat het
om een animatie ging”, licht een
woordvoerder van Terre des Hommes toe.
In ruim twee maanden tijd wist
Sweetie meer dan duizend mannen aan zich te binden. „Zodra zij
zich in chatrooms ophield en duidelijk maakte dat ze 10 jaar was
en van de Filipijnen kwam, vlogen de mannen op haar af en boden geld”, licht de woordvoerder
toe.
Op die manier zijn meer dan duizend personen geïdentificeerd en
ook op video vastgelegd. „Hierdoor hebben we de bewijslast dat
ze tegen betaling seks wilden met
een Filipijns meisje.”
De woordvoerder geeft aan dat
het werken met lokpubers bij een
Nederlandse rechter nog moeilijk
is in te brengen, ook al is er wetgeving in de maak.
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ENKELE REIS, VANAF

AMSTERDAM/SANAA – Een Amster-

damse student is omgekomen bij
de gevechten die al sinds woensdag woeden tussen sjiitische en
soennitische groepen in de
Noord-Jemenitische stad Damaj.
Het gaat volgens de Nederlandse islamitische website Dewarereligie.nl
om Brahim Abu Hudayfa.

schuldigden duizenden buitenlandse strijders te hebben geworven om hen te bestrijden. Volgens
de soennieten gaat het om studenten die aan de Dar al-Hadith Academie in Damaj islamitische theologie willen studeren.
Ook de Amsterdammer Brahim
Abu Hudayfa zou voor een studie
theologie naar de stad zijn afge-

In totaal kwamen bij de gevechten meer dan honderd mensen
om, zo meldde een woordvoerder
van de soennitische beweging gisteren.
De gevechten begonnen toen strijders van de sjiitische Houthiclan
soennitische rivalen ervan be-

䊳 Amsterdammer beschreef
op weblog zijn trip naar
Jemen. Hij wilde na de studie terug naar Nederland

reisd. Hij postte af en toe blogs op
de website hasanaat.nl. Op dat
weblog beschreef hij zijn reis naar
Jemen en gaf hij aan dat hij na
zijn studie terug naar Nederland
wilde om te trouwen. Op de site
staan nu veel steunbetuigingen
van mensen die hem de status
van martelaar toewensen.
Volgens een soennitische zegsman in Jemen zijn de academie
en de slaapzalen van de studenten de gehele nacht beschoten.
Het aantal doden heeft alleen betrekking op sjiieten.
De Houthi’s hebben geen cijfers
over het aantal doden aan hun
kant gegeven.
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