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1 Introductie 
 

De meeste lezers van dit verslag zal het misschien niet zijn opgevallen, maar achter de schermen 

van mijn stichtingen Animals Today en House of Animals gebeurde er nogal wat eind vorig jaar: 

de stichtingen fuseerden en alle activiteiten vallen nu samen onder het dak van House of 

Animals Foundation! 

 

Ons verhaal begint in 2009, toen ik de strijd om aandacht voor dieren te krijgen in de media beu 

was en daarom aspirant-omroepvereniging Piep! oprichtte. Onwetendheid staat dierenwelzijn in 

de weg en dus is het ontzettend belangrijk dat er structurele aandacht voor dieren en 

dierenwelzijn in de media is. Andere dierenorganisaties betuigden steun maar helaas werd het 

benodigde aantal van 50.000 leden net niet gehaald. We gingen verder op het internet onder de 

naam PiepVandaag, later omgedoopt tot Animals Today. 

 

Ondertussen richtte ik in 2017 de stichting House of Animals op, die zich richt op het bestrijden 

van ernstige misstanden met dieren, het vergroten van kennis over dieren en het maken van 

documentaires. Een samenvoeging Animals Today is de volgende logische stap. Beide 

organisaties richten zich op het beschermen van dieren en het aansturen en financieren van de 

activiteiten is makkelijker te organiseren vanuit 1 organisatie: House of Animals Foundation.  

 

Voor onze supporters verandert er niet zo veel. Hoewel AnimalsToday.nl nu valt onder House of 

Animals, blijft de community actief op een eigen website. De huidige activiteiten van House of 

Animals blijven onveranderd: wij nemen het op tegen mensen en bedrijven die zich schuldig 

maken aan dierenleed of dierenleed faciliteren en tegen overheidsinstellingen die onvoldoende 

doen om dieren te beschermen.  

 

Uiteraard werden ook wij in 2020 geraakt door de beperkingen tijdens de corona-epidemie. We 

werkten vanuit huis, konden niet op pad om documentaires te maken en ook een evenement als 

House of Animals Awards kon niet doorgaan. Maar we zaten niet bij de pakken neer! Voor de 

honden op Curaçao zamelden we brokken in, we kochten hooi voor de ezels op Bonaire en onze 

campagne tegen malafide hondenhandelaren en -fokkers leverde grote successen op. Tot slot 

startten we met de voorbereidingen van een documentaire over de wolf in Nederland en waren 

we volop in de media aanwezig om een stem te geven aan dieren. 

 

Namens het bestuur van House of Animals Foundation,  
 

 

Karen Soeters 

oprichter en directeur 
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2 Activiteiten 
 

Onder het dak van House of Animals Foundation zijn de verschillende activiteiten 

samengebracht. Met Animals Today brengen we al 10 jaar elke dag nieuws over dieren en 

dierenwelzijn, het team van Investigations richt zich op het blootleggen van dierenmishandeling 

en met onze documentaires over dieren vergroten we het bewustzijn over dierenleed. Speciale 

projecten hadden we ook in 2020: niet alleen voorzagen we honden op Curaçao van brokken, 

ook voor de ezels op Bonaire zamelden we hooi in! 

2.1 Animals Today 
De belangrijkste activiteit van AnimalsToday.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. 

 

Een van de hoofdonderwerpen van de redactie in 2020 was het verband tussen het ontstaan van 

zoönosen en menselijk handelen. Na de uitbraak van COVID-19 en het gebrek aan aandacht in 

de reguliere media voor deze relatie, publiceerde AnimalsToday.nl regelmatig nieuws, rapporten 

en onderzoeken over dit onderwerp. Er lag een sterke focus op de redenen voor het ontstaan 

van zoönosen: intensieve veeteelt, de vernietiging van de natuur, klimaatverandering en de 

handel in wilde dieren. 

 

Met 1,3 miljoen bezoekers per jaar is AnimalsToday.nl de grootste dierennieuwssite van 

Nederland. In 10 jaar werden er zo’n 12.000 artikelen gepubliceerd. Het nieuws wordt 

vervolgens vaak overgenomen door regionale en landelijke media, bijvoorbeeld over de 

ontuchtige handelingen tijdens hondenshows, over de misstanden op paardenmarkten, 

hittestress bij diertransporten en het ganstrekken. 

Karen’s vlog en opinieartikelen 

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. 

 

In dit coronajaar richtte Karen zich vooral op het schrijven van opiniestukken, bijvoorbeeld over 

de verblijfvergunning van circusolifant Bubba, de doodgeschoten apen in de dierentuin van 

Amersfoort, over misstanden in de varkensvleesindustrie, de hondenhandel en in het 

dolfinarium in Harderwijk. Ook organiseerden we live uitzendingen op Facebook, bijvoorbeeld 

samen met dierenarts Piet Hellemans over de verzorging van huisdieren. 

Petities 

Het platform van AnimalsToday.nl leent zich er uitstekend voor om petities met een 

dierenbeschermende insteek onder de aandacht te brengen. Soms zijn deze geïnitieerd door 
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andere dierenorganisaties. Dit jaar vroegen we onze achterban om onze eigen petitie te tekenen 

en Marktplaats op te roepen te stoppen met het plaatsen van advertenties van malafide 

hondenfokkers. Ruim 10.000 mensen gaven hier gehoor aan en de teller loopt door. 

Nieuwsbrief 

Ook in 2020 verstuurde Animals Today regelmatig een nieuwsbrief, waarin zij haar online 

achterban informeert over lopende zaken en belangrijke nieuwsberichten. Meer dan 40.000 

mensen zijn inmiddels geabonneerd. 

Mediaoptredens 

Vaak wordt House of Animals benaderd door redacties met de vraag of Karen Soeters haar visie 

wil geven op dierenonderwerpen. In 2020 trad zij bijvoorbeeld geregeld op als 

dierenwelzijnsexpert bij de televisieprogramma’s Koffietijd en 5 Uur Live op RTL4. Ook stelde zij 
bij Opgelicht! en Nieuwsuur 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. 

2.2 Investigations 
Undercover onderzoek is een krachtig instrument om ernstig dierenleed aan het licht te 

brengen. Onze investigators begeven zich in het hol van de leeuw om misstanden met dieren te 

documenteren en zo gruwelijke dierenmishandeling te beëindigen. Van de resultaten wordt 

vervolgens verslag gedaan in de media en dat leidt regelmatig tot Kamervragen en 

politieonderzoek. Ons streven blijft om daders daadwerkelijk bestraft te krijgen, en dat is een 

kwestie van de lange adem. 

Mishandeling politiehonden 

Dit jaar was in de uitzending Undercover in Nederland te zien hoe honden tijdens het trainen 

ernstig worden mishandeld door hun geleiders van de Koninklijke Nederlandse Politiehond 

Vereniging (KNPV). De dieren werden geschopt en geslagen en er werd gebruik gemaakt van een 

stroombalk. De beelden spraken voor zich: dit is dierenmishandeling. House of Animals deed 

aangifte bij de politie. 

Illegale hondenhandel en de rol van Marktplaats 

Ook zelf hebben we in 2020 een groot onrecht in beeld gebracht: dat van de illegale honden-

handel. Nederland is een paradijs voor Oost-Europese broodfokkers en hondenhandelaren. Per 

jaar exporteren zij zeker 80.000 puppy’s naar ons land. De moederdieren leven onder 
erbarmelijke omstandigheden in puppyfarms. Nietsvermoedende Nederlandse kopers halen te 

jonge en vaak doodzieke hondjes in huis. In veel gevallen zijn de puppy’s getraumatiseerd en 
vertonen ze gedragsproblemen die aanvankelijk niet zichtbaar zijn. 

 

Veel gedupeerde baasjes hebben vanaf dag 1 te maken met torenhoge dierenartskosten omdat 

de zieke pups vaak langdurige medische behandelingen nodig hebben. In sommige gevallen zijn 

de hondjes zelfs zo ziek dat ze al binnen een paar weken na aanschaf overlijden. Ook zijn ze vaak 
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veel te jong; een puppy van 6 weken ziet er immers schattiger uit dan een pup die de verplichte 

leeftijd van minimaal 15 weken heeft. 

 

Behalve alle ellende voor de moederhonden, de puppy’s en hun nieuwe baasjes heeft deze 
industrie ook grote risico’s voor de volksgezondheid. Ons onderzoek toont aan dat er op grote 

schaal wordt gefraudeerd met paspoorten en inentingsboekjes. Honden blijken bijvoorbeeld 

onvoldoende beschermd tegen rabiës (hondsdolheid), een dodelijke infectieziekte voor mens en 

dier, en zijn vaak niet ingeënt tegen parvo, een dodelijke en zeer besmettelijke ziekte. 

 

De website Marktplaats.nl speelt een belangrijke rol in de verkoop van broodfokhondjes. Door 

advertenties te tonen van broodfokhandelaren en deze niet te verwijderen na talloze klachten 

van gedupeerde kopers, faciliteert het bedrijf malafide hondenhandel en is het 

medeverantwoordelijk voor ernstig dierenleed. Gedurende 2020 hebben wij op constante 

aandacht gevraagd voor deze kwestie maar de situatie op Marktplaats blijft onverminderd zeer 

zorgelijk. 

 

Uit onderzoek van House of Animals blijkt bijvoorbeeld dat door 1 broodfokhandelaar wel 32 

advertenties op 1 dag geplaatst worden onder 32 accountnamen. Nietsvermoedende kopers 

kijken op zo’n account, zien een foto van een lieve hond en denken te maken te hebben met een 

kleine fokker die nu toevallig een nestje beschikbaar heeft. De verkoopgeschiedenis van de 

verkopende partij, waaruit blijkt dat het gaat om honderden honden van dezelfde aanbieder 

waarover tal van klachten gemeld zijn, ontbreekt volledig. 

 

In de Europese Unie wordt jaarlijks 1,3 miljard euro aan hondenhandel verdiend, ten koste van 

het welzijn en de gezondheid van de dieren! Ons standpunt is dan ook helder: wij eisen een 

einde aan de malafide broodfokpuppyhandel. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit 

(NVWA) en de Nederlandse douane moeten hun functie als handhaver gaan vervullen zodat dat 

er een einde komt aan het illegaal importeren van veel te jonge en vaak zieke puppy’s. Er moet 

bovendien een verbod komen op de verkoop van hondjes via online platforms zoals 

Marktplaats. 

We zijn er nog niet, maar boekten wel al onze eerste successen: 

• De beruchte puppyhandelaar in Diessen moest dankzij ons handhavingsverzoek per direct 

zijn deuren sluiten vanwege de coronamaatregelen; 

• De broodfokhandelaar in Lelystad moest dankzij ons handhavingsverzoek per direct dicht 

vanwege de coronamaatregelen; 

• Ons onderzoek naar broodfokpuppyhandel heeft geleid tot Kamervragen van VVD, PvdD en 

PVV; 

• Wij hebben aangiften gedaan tegen meerdere broodfokhandelaren en als gevolg daarvan 

loopt daar nu politieonderzoek naar; 

• Wij hebben aangifte gedaan tegen Marktplaats wegens medeplichtigheid aan het illegaal 

importeren van puppy's uit Oost-Europa. Als gevolg van onze aangifte is een 

politieonderzoek gaande; 

• Wij hebben aangifte gedaan tegen de handhaver, de NVWA, wegens medeplichtigheid aan 

de malafide hondenhandel. Deze aangifte leidde tot Kamervragen en een politieonderzoek 

dat momenteel plaatsvindt; 
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• Kort na het publiceren van ons onderzoek m.b.t. de rol van Marktplaats heeft minister 

Schouten laten weten persoonlijk contact op te nemen met Marktplaats over hun 

faciliterende rol; 

• Onze mediacampagne om mensen bewust te maken van de malafide hondenhandel heeft 

miljoenen mensen bereikt. Door ons werk verschenen over dit onderwerp inmiddels zo’n 
80 publicaties in landelijke en regionale kranten en waren we over dit onderwerp te gast bij 

Nieuwsuur, Opgelicht?!, Hart van Nederland en Koffietijd. 

• We lanceerden een brochure met 10 tips over hoe je zelf een malafide puppyhandelaar 

kunt herkennen. 

2.3 Documentaires 
De afgelopen jaren produceerden wij prachtige documentaires die het bewustzijn over 

dierenleed vergrootten. In ‘Broken Spirit – The Galgo’s last run’ brachten we het lot van de 

Spaanse galgo’s in beeld, die elk jaar aan het einde van het jachtseizoen worden gedumpt en 
soms vreselijk worden mishandeld. ‘Lost in Paradise, the Dogs of Curaçao’ vertelt het verhaal 

van de talrijke zwerfhonden op het eiland. Voor Hanoi - het gal van de beer reisden we naar 

Vietnam, waar we verslag deden van het gruwelijke lot van deze prachtige dieren die gebruikt 

om gal te produceren dat gebruikt wordt ingrediënt van traditionele Chinese medicijnen. 

WOLF! 

In 2020 zochten we het dichter bij huis. Vanwege de beperkingen door de corona-epidemie 

konden we nog niet daadwerkelijk gaan filmen, maar wel starten met de voorbereidingen van 

een documentaire over de wolf in Nederland. Wolven hebben net als honden het vermogen om 

te leren. Dat is goed nieuws voor boeren, natuurbeschermers en burgers die bang zijn voor 

schade door de wolf in Nederland. Er zijn methoden om wolven weg te houden van schapen en 

hun jachtgedrag te beïnvloeden. In WOLF! volgen wij de Europese wolf vanuit dit perspectief. 

Sam 

Met hun langlauftocht Skiing for Pigs in Italië haalden onze collega Esther Kef en haar vrouw 

maar liefst 7.300 euro op, bestemd voor de productie van een film over Sam. Sam is een 

moedervarken uit de bio-industrie, dat de afgelopen 9 jaar onder dieronterende 

omstandigheden heeft geleefd. Ze kreeg maar liefst 240 biggen! 

 

Ook in 2020 was ze zwanger. Maar dit keer in de veilige en speciaal voor haar ingerichte 

kraamstal bij stichting Melief, waar ze met stro haar eigen nest mocht bouwen. Komend jaar 

volgen wij de belevenissen van Sam, waarbij haar ingrijpende verhaal jong en oud zal tonen hoe 

bijzonder varkens zijn! 

2.4 Speciale projecten 
Niet alleen mensen maar ook dieren lijden onder de effecten van de coronacrisis. Toen House of 

Animals hoorde dat er op bijvoorbeeld op Curaçao vele straathonden aan het verhongeren 

waren en ook de ezels op Bonaire onvoldoende voer hadden, kwamen we onmiddellijk in actie 

en vroegen we onze achterban om hulp. Met succes! 

https://www.animalstoday.nl/tag/wolven/
https://www.animalstoday.nl/tag/honden/
https://www.animalstoday.nl/tag/biggen/
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Brokken voor zwerfhonden op Curaçao 

Op Curaçao was ten tijde van de eerste corona-uitbraak een totale lockdown van kracht. Dit 

raakte niet alleen de eilandmensen, maar zorgde ook voor grote problemen met de honden op 

het eiland. Veel honden worden verzorgd door medewerkers van hotels, restaurants en 

strandclubs. Maar toen iedereen binnen moest blijven en er ook geen toeristen meer kwamen, 

viel de voedselvoorziening stil. 

 

Dierenbeschermers op het eiland verwachtten bovendien een enorme toename van het aantal 

zwerfdieren, omdat veel mensen financiële problemen hebben waardoor ze minder goed voor 

zichzelf, hun familie en ook hun dieren kunnen zorgen. Na de noodoproep van House of Animals 

doneerde onze achterban meer dan 18.000 euro! Met dit bedrag werd 10.000 kilo brokken 

gekocht die vrijwilligers ter plekke konden uitdelen en ook in medische hulp werd voorzien. 

Hooi voor de ezels op Bonaire 

Ook op Bonaire zorgde de coronapandemie ervoor dat het toerisme volledig werd platgelegd. 

Dit creëerde een groot probleem bij de lokale ezelopvang, die volledig afhankelijk is van 

donaties van toeristen en waar 700 zieke, gewonde en verweesde ezels verblijven. Ook aan de 

oproep te doneren voor de ezels werd ruimhartig gehoor gegeven: met maar liefst 25.000 kilo 

hooi heeft het Donkey Sanctuary de coronaperiode kunnen overbruggen. 
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3 Organisatie 
 

Aan de basis van elk goed doel staan sympathisanten. En die heeft House of Animals veel! 

Sommigen tekenen onze petities, anderen lezen onze dierennieuwtjes, weer anderen doneren 

een bedrag of worden zelfs structureel donateur. Dit is erg belangrijk. Want hoewel House of 

Animals draait op vrijwilligers en freelancers, hebben we een budget nodig om publiciteit te 

genereren, onderzoek te doen en materialen aan te schaffen. 

 

In 2020 beschikten we over 2.650 donateurs, waarvan 235 op regelmatige basis een bedrag 

schenken. In totaal kwam er bijna 90.000 euro binnen via particuliere donaties, sponsoring en 

giften van stichtingen en bedrijven. In de jaarrekening 2020 is te lezen hoe dit bedrag is 

opgebouwd en waaraan het wordt uitgegeven. 

 

De meeste donateurs wisten ons te vinden via sociale media, de website of de nieuwsbrief. Dit 

jaar experimenteerden we regelmatig met advertenties op Facebook en Google, waardoor ook 

deze kanalen bijdragen aan donateurswerving en naamsbekendheid. In de komende periode 

zullen we onze fondsenwerving verder professionaliseren en uitbreiden, zodat House of Animals 

ook in de toekomst een stabiele bedrijfsvoering kent en we nog meer dierenbeschermende 

activiteiten kunnen ontwikkelen. 

 

Beste donateurs, vrijwilligers, redacteuren, adviseurs en iedereen die dit jaar betrokken was bij 

onze activiteiten, heel erg bedankt! Zonder jullie inzet was het niet mogelijk zo veel voor elkaar 

te boksen. 

 

Karen Soeters 

oprichter en directeur 

maart 2021 


