Geachte heer, mevrouw,
Er worden jaarlijks ontelbaar veel konijnen aangeboden door dierenspeciaalzaken of tuincentra. Het gaat
hierbij om jonge dieren, die ervoor zorgen dat de consument een impulsaankoop doet. Eenmaal
aangeschaft blijkt er toch niet de nodige ruimte, kennis, aandacht, tijd en geld voor het diertje te zijn,
waardoor besloten wordt het konijn weg te doen. In het beste geval wordt een nieuwe eigenaar gezocht,
maar veel te vaak worden deze dieren gewoon in de natuur los gelaten. Jaarlijks worden er meer dan
12.000 konijnen weggedaan, waarvan ruim de helft wordt gedumpt. Omdat het tamme konijn nooit
geleerd heeft hoe hij voor zichzelf moet zorgen, sterft het merendeel van deze dump konijnen een nare
dood. Konijnen die geluk hebben komen uiteindelijk, getraumatiseerd en in een sterk verwaarloosde
toestand, in een opvang terecht. Deze opvangen zitten dan ook overvol.
Veel winkeliers hebben dit gelukkig ingezien en hun verantwoordelijkheid genomen. Ze zijn gestopt met
het verkopen van konijnen en andere dieren. Wij vragen ook u als winkelier om hun voorbeeld te volgen
en te stoppen met het verkopen van konijnen. Wij, en vele dierenliefhebbers met ons, zijn van mening dat
een konijn niet thuis hoort in een dierenwinkel. Het konijn kan in de dierenwinkel (meestal) niet de ruimte
en verzorging krijgen die het zo hard nodig heeft. Bovendien zorgt het aanbieden van een dier in de winkel
nu eenmaal voor impulsaankopen.
Dan is er ook nog een andere factor waar de winkelier rekening mee zal kunnen gaan houden. Namelijk de
consument. Er zijn steeds meer mensen die kiezen voor een dier uit de opvang. Deze steeds groter
wordende groep consumenten zal zijn dierbenodigdheden juist willen aanschaffen bij een winkel die geen
levende have verkoopt. Men is zelfs bereid om hiervoor om te rijden. Stichting Konijnenbelangen hoopt
van harte dat u zich op deze groep consumenten wilt gaan richten.
Veel dierenwinkels zijn u al voorgegaan en verwijzen hun klanten voor de aanschaf van een konijn naar een
opvang. Alle verdere benodigdheden worden dan wel in de winkel gekocht. Dit is een win-win situatie.
Besluit u om uw verantwoordelijkheid te nemen en verkoopt u geen konijnen meer? Laat het ons weten!
Als u een mail stuurt naar info@konijnenbelangen.nl dan voegen wij uw winkel toe aan de groeiende lijst
van konijnvriendelijke winkels op onze website. U ontvangt dan van ons een Certificaat van Goedkeuring,
een sticker voor op de deur en, indien gewenst, een digitale sticker voor op uw website. Zo kunnen al uw
klanten zien dat ook u uw verantwoordelijkheid neemt en dat u hart heeft voor dieren.
Wij horen graag van u!
Met vriendelijke groet,
Stichting KonijnenBelangen
tel. 06-13689281
info@konijnenbelangen.nl
www.konijnenbelangen.nl

