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Broodfokkers en Handelaars moeten verboden worden.
Geachte dierenartsen,

In het kort stellen we ons even aan u voor, wij zijn een team, zoals u bovenstaand ziet, die
zich inzet tegen de handel en broodfok honden en het dierenleed wat deze handel met zich
meebrengt. Naar we weten helaas bij vele van u wel bekend.
Wij zetten ons daar breed op in, en dat is ook de reden dat we dit in de anonimiteit moeten
doen, willen we ons doel halen.
We hebben een eigen website http://puppy-kopen-vermijd-broodfok.jouwweb.nl/ daarnaast
hebben wij een Facebookpagina https://www.facebook.com/broodfokmoetstoppen/ waar we
ruim 9.000 vaste volgers hebben, waar we tot onze vreugd zien dat er collega’s van u bij
onze volgers aanwezig zijn.
We treden naar buiten in de media, o.a. programma’s zoals Zembla die door ons is verzorgt,
maar ook omroep Brabant en de Telegraaf werken we regelmatig mee samen. Ook doen we
onderzoek naar de handel en broodfok, zowel hier als België maar ook b.v. in Hongarije
waar we helaas in Nederland veel problemen mee kennen. We doen meldingen die bij ons
binnen komen van gedupeerden waar we van de pups ook allemaal kopieën van paspoort of
vaccinatieboekjes hebben bij de LID, NVWA en RVO, alsmede ook contact met
Economische Zaken. Daarnaast melden we alles aan de politieke partijen en hebben in deze
organisaties ook gesprekken.
Marktplaats is in deze een grote spil voor de verkoop van de pups. Vanaf oktober 2015 zijn
er door ons gesprekken geweest op het hoofdkantoor van marktplaats, om de misstanden
van deze handel bij ze neer te leggen. Tevens hebben wij enkele handvaten aangereikt,
echter tot op heden zien we helaas nog steeds geen verandering in hun beleid
Ook belangrijk voor ons is het begeleiden van gedupeerden, die zich aanmelden bij ons op
facebook, op het moment dat ze moeilijk zitten en u meestal vecht voor het leven van de pup
bij parvo, of om andere ziektes te behandelen zoals giardia of coccidiose enz.
N.a.v. de papieren die in ons bezit zijn, weten we ook dat het I & R systeem niet werkt en
komen we vele andere fraude gevallen tegen, dit op het gebied van entingen die bij Oostblok
pups een groot probleem zijn, met daarnaast door de nieuwe wet de leeftijden van de pups
die niet naar waarheid in de boekjes c.q. paspoorten staan, om de rabiës enting die m.n.
gezet zijn in Hongarije niet conform de Nederlandse wet gegeven word.
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Ook komen we regelmatig stickers tegen die bijbehorend bij de entingen volgens de
fabrikanten vals zijn. Er worden zelfs valse stempels gebruikt van Hongaarse dierenartsen
die niet geldig zijn en ooit gestolen, en ook hier in Nederland worden er stempels van
dierenartsen nagemaakt en gebruikt in boekjes.
Wat wij nu graag zouden willen, en we weten dat we misschien veel van u vragen, is toch
ondanks dat de meldingen die u bij de organisatie o.a. de NVWA die niet altijd accuraat
worden behandeld, om toch te blijven voortzetten.
Ook zouden wij graag van u vernemen als u een hondje krijgt en het niet vertrouwd of zeker
weet dat het niet klopt met de bijbehorende papieren ons op de hoogte te brengen, en altijd
de chip van de hondjes te controleren met het paspoort en/of vaccinatieboekje, omdat wij
inmiddels naar aanleiding van de tracés lijsten weten dat er dubbele chipnummers worden
uitgegeven / gezet. Dit telt ook voor de 528 nummers, omdat deze niet altijd geboren is in
Nederland we hebben Hongaarse pups met 528 nummers.
En verder zouden we graag zien dat ervan uit uw branche goed word gewaarschuwd aan
aspirant kopers voor deze handel en broodfok, want onze wet kent helaas vele mazen waar
ze gretig gebruik van maken.
Wij staan altijd klaar voor aspirant kopers om ze te helpen in hun zoektocht, en u als
dierenarts zal ongetwijfeld uw goede adressen ook wel weten.
Hopende op uw medewerking om dit dierenleed voor zowel de fokdieren als de pups samen
aan te pakken.

Als bijlage een flyer en deze brief.

Met vriendelijke groet,
Broodfokkers en Handelaars moeten verboden worden.
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