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Dierenmishandeling 
 

 

 

inleiding 

In dit werkstuk hou ik het over dierenmishandeling over allemaal soorten 

dierenmishandeling. Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat ik zelf echt heel veel 

van dieren houdt en vind ook dat dierenmishandeling aangepakt moet worden.En 

van dieren houdt en vind ook dat dierenmishandeling aangepakt moet worden.En 

ik vind het goed om zelf ook conclusies te trekken van hoe kan ik zelf ook een 

steentje bijdragen?. En bijvoorbeeld wat voor straffen en boetes je kan krijgen. 

 

 



 

 

Hoofdstuk 1. Waarom worden dieren mishandeld? 

Er zijn heel veel verschillende redenen waarom dieren worden mishandeld. Dieren worden 

bijvoorbeeld mishandeld voor geld of voor de vacht.Een andere reden dat dieren 

mishandeld worden is om mensen te vermaken. Bijvoorbeeld stierenvechten in 

Spanje.Dieren worden ook mishandeld voor vermaak op straat.Of dieren worden 

mishandeld voor vlees.Dieren worden ook mishandeld om make-up/haarproducten of 

medicijnen of operaties uit te proberen. Er is alleen sprake van dierenmishandeling asl het 

dier nog leeft. 

Hoofdstuk 2. De bio-industrie 

Het woord bio betekent leven en het woord industrie betekent fabrieken. Dieren die in de 

bio-industrie leven dus in fabrieken en dus niet in een normale leefomgeving.In de 

fabrieken waar de dieren leven, worden zo veel mogelijk dieren op elkaar gepropt in kleine 

hokjes. In deze kleine hokjes worden de dieren vetgemest, zodat er lekker veel vlees aan 

het dier zit om te verkopen in bijvoorbeeld supermarkten. Hierdoor maken de eigenaren 

van de fabrieken meer winst, maar hebben de dieren een verschrikkelijk leven. Dit komt 

omdat de dieren geen vrijheid hebben, haast niet kunnen bewegen of lopen,erg 

zenuwachtig worden in hun hok, pijnlijke pootjes krijgen door de roosters waar de dieren 

op staan, slechte ogen krijgen omdat het steeds donker is in de fabriek en elkaar zelfs 

aanvallen, omdat het zo druk is in het kleine hokje waar de dieren leven. Daarom valt ook 

de bio-industrie onder dierenmishandeling. 

Hoofdstuk 3. Wat is dieren mishandeling? 

Dierenmishandeling is het expres pijn doen van een dier of het dier niet uitlaten (hond) of 

het dier niet te eten geven (verwaarlozen) 
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