Iedereen die een klacht heeft ingediend of verenigingen die voor de dieren opkomen,
weten maar al te goed dat dieren geen prioriteit zijn. Om het beter uit te drukken, het
interesseert niemand in onze regering.
Al de duizenden klachten die overal verspreid zijn ingediend maken het natuurlijk
moeilijk om een overzicht te krijgen.
Zelfs op het kabinet van dierenwelzijn P Duville, hoofd van dieren, vertaler tolk, zit daar
niet op zijn plaatst en daarom doet hij veel werk op het kabinet maar laat de
dierenproblemen liggen voor wat ze zijn.
Wat ik op al die jaren wel ondervonden heb is dat een stem voor een partij niets helpt
voor de dieren, het zijn de leden van de partij die uit maken of ze er iets voor willen doen
en zich het lot van de dieren willen aantrekken.
De zeer gerichte schriftelijke vragen over zware tekortkomingen in dierenasiel dieren
zijn ingediend in begin januari en moesten al in het parlement behandeld worden eind
januari.

Minister Onkelinx is niet haastig om de vragen van Anke
Van Dermeersch te behandelen omdat het van de oppositie
komt en nog meer omdat het VB haar niet zint.

Vandaar is er maar één oplossing! Allemaal mailen naar Min.
Onkelinx. Zij is verantwoordelijk voor de dieren.
info@laurette-onkelinx.be <mailto:info@laurette-onkelinx.be> ; in CC rosa-mertens
@telenet.be
Geachte minister
We vragen u om de vragen betreffende de wantoestanden in de asielen en zoals in
Nederland het onverdoofd slachten te verbieden.zo vlug mogelijk in het parlement te
willen behandelen.
Met welgemeende groeten
stefaan.declerck@just.fgov.be in CC rosa-mertens @telenet.be
Geachte Minister
Wij vragen u zo vlug mogelijk te antwoorden op de schriftelijke vraag van Mevr Rita de
Bont over hoeveel PV”s van dieren klachten er geseponeerd worden , en vragen ook dat
de dieren meer aandacht krijgen dan dat nu het geval, isIn afwachting mijn
welgemeende groeten

Gaia is aan de SP A gebonden door zijn maandloon. Dat verhinderd dat hij niet met iedereen kan
onderhandelen en deze partij heeft ook nog niet veel verwezelijkt de laatste jaren.
Wij vragen aan elke partij wie voor de dieren wil op komen
Een we zijn er ook in gelukt om er nu drie te vinden
Buiten Anke Van dermeerch heeft Rita de Bont VB toe gezegd, heeft vroeger ook al vragen
gesteld over de dieren maar die werden nooit behandeld nu heeft ze een schriftelijke vraag gesteld
hoeveel PV S er geseponeerd worden van dierenklachten. en Flor Van Noppen NV A, ook een
doordrijver zoals zijn overleden broer maar wel toegezegd om een dossier te maken over de
puppyhandel ..en het ook het onverdoofd slachten voor ritueel doeleinden te verbieden weer op de
agenda gezet
Het is van groot belang dat u hen steunt door massaal te mailen want zij hebben u nodig. Voor de
dieren is het van grootbelang..

Overzicht
We hebben alles in kaart gebracht wat betreft de asielen!

De wantoestande in het KMDA Asiel Antwerpen Klikken en neem u
tijd
http://www.beestjes.org/joomla15/index.php?option=com_content&view=article&id=5465:wantoe
standeen&catid=28:asielen&Itemid=51

Met voor het eerste de schokkende getuigenissen
nog nooit bekend gemaakt!
De fod liegt en Gaia zwijgt al meer dan 15 jaar!

Asiel Evergem uitroeingskamp van dieren Klikken ongelooflijk
http://www.beestjes.org/joomla15/index.php?option=com_content&view=article&id=5727:asielevergem-uitroeingskamp-van-diere

Ook met de getuigenissen die ik per toeval in
handen heb gekregen die
Werden afgenomen door inspecteurs
dierenwelzijn

Joke Schauwvliegen woont in Evergem en is daar
schepenen geweest en wil de zaak niet vooruit
helpen!

Schandaal in het asiel La Louvière Klikken het is niet te begrijpen
http://www.beestjes.org/joomla15/index.php?option=com_content&view=article&id=137:schandaal
-in-het-asiel-la-louvere&catid=28:asielen&Itemid=51

Weer een schandaal in La Louviére
http://www.beestjes.org/joomla15/index.php?option=com_content&view=article&id=170:weereen-schandaal-in-la-louviere&catid=28:asielen&Itemid=51

Dat heb ik persoonlijk van dichtbij gevolgd
We hebben tijd nog moeite gespaard om dit allemaal voor mekaar
te krijgen
We rekenen op al de dierenvrienden en de gedupeerde
Maar er is hoop
http://www.beestjes.org/joomla15/index.php?option=com_content&view=article&id=5743:maar-eris-hoop&catid=28:asielen&Itemid=51

Het werd hoog tijd dat dit gaat veranderen

