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Voorwoord

Binnen de dierenrechtenbeweging hebben wij als Animal Save Nederland een unieke 
positie. Wij bieden de mogelijkheid om in direct contact met de dieren te komen op één 
van de akeligste en toch legitieme plekken van onze samenleving: het slachthuis. De 
kwetsbaarheid van de individuen én de grootschaligheid van de industrie komen hier 
duidelijk naar voren.

Ondanks de confronterende vorm is het door het vreedzame en legale karakter toch een 
laagdrempelige vorm van actievoeren, waardoor consumenten, influencers en de media 
niet schromen om met onze acties mee te doen of met ons werk in verband gebracht te 
worden.

Onze aanpak is love-based en respectvol naar alle betrokken partijen. We strijden tegen 
een onrechtvaardig systeem, niet tegen individuen. Dit doen we samen, met elkaar.
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Waarden

Visie

Animal Save Nederland staat voor een wereld waarin dieren niet langer gebruikt worden 
voor zaken als voedsel, kleding, entertainment en dierproeven. Wij streven naar een 
vreedzame, duurzame samenleving waarin de levens en rechten van zowel menselijke 
als niet-menselijke dieren worden gerespecteerd.

Missie

Het is onze missie om de slachtoffers uit de dierindustrie zichtbaar te maken en de 
consument dichter bij hen te brengen, waardoor de culturele norm van het diergebruik 
kan worden doorbroken. Hierbij onderschrijven en promoten we een veganistische 
levensstijl.

Doelstelling

De hoofddoelstelling van Animal Save Nederland is de doelstelling zoals genoemd in 
artikel 2 van de statuten: “Het bewust maken van dierenleed en het leveren van een 
bijdrage aan de vermindering van de consumptie van dierlijke producten”.
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Kernwaarden

1. Inclusief
Respect, begrip en compassie zijn de basis van onze beweging. Wij erkennen dat alle 
vormen van discriminatie met elkaar verbonden zijn en geloven dat een einde maken aan
geweld en onderdrukking begint met respect en vriendelijkheid naar alle levende wezens.

2. Geweldloosheid
Door middel van vreedzame activiteiten en geweldloze communicatie brengen we het 
lijden van dieren en het onrecht jegens hen onder de aandacht.

3. Rechtvaardigheid
We staan voor dierenrechten en promoten een veganistische levensstijl, waarbij dieren 
als individuen worden beschouwd en niet als eigendom of product.

4. Realiteit
We tonen de veelal verborgen werkelijkheid van het systematisch fokken, gebruiken en 
doden van dieren - en daarmee hun lijden - en streven naar een eerlijke,                 
niet-'ge-sugarcoate' informatievoorziening. We nodigen mensen uit dichtbij te komen, om 
letterlijk oog in oog te komen met de dieren.

5. Samen
Onze community is een grassroots beweging. Wij verwelkomen iedereen die onze missie 
wil steunen en onze waarden onderschrijft, waarbij diversiteit van grote waarde is. We 
vormen een groep gelijkgestemden die elkaar ondersteunen en er voor elkaar zijn.
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Activiteiten

Vigils

Onze hoofdactiviteit is een zogeheten vigil (oftewel wake) op een plek waar de dieren op 
weg zijn naar hun dood: het slachthuis. 

Het doel van de vigil is tweeledig:
1) Getuige zijn: de dieren in hun laatste momenten bijstaan en een gedenkmoment 

creëren. 
2) Aandacht vragen voor het lot van de dieren: door onze aanwezigheid en door foto-

en/of videobeelden te maken en deze te verspreiden via social media geven we 
de vergeten slachtoffers van de dierindustrie een gezicht en krijgen zij de 
mogelijkheid gezien te worden als individu i.p.v. product.

Met een aantal slachthuizen hebben wij afspraken gemaakt, waarbij zij hun medewerking 
verlenen aan onze actie. Tijdens deze acties kunnen deelnemers in direct contact komen 
met de dieren doordat de veewagens voor ons worden stilgezet. Op locaties waar geen 
samenwerking tot stand is gekomen staan wij met borden en vlaggen, om alsnog 
aandacht te vragen voor de dieren, waarbij we soms toch wat foto’s kunnen maken.

Door het verspreiden van de gemaakte beelden - veelal via social media - moedigen we 
consumenten aan om te kiezen voor een plantaardige levenswijze. Daarnaast geven we 
een signaal af naar de industrie dat het fokken, uitbuiten en doden van dieren wordt 
bekritiseerd door een groeiende groep burgers.
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Outreach

De focus van outreach ligt op het geven van voorlichting op openbare plekken.

Ons voornaamste outreach event is de Save Square: een strakke formatie die de 
aandacht van het publiek trekt met videobeelden uit de verschillende dierindustrieën en 
een prikkelende tekst. Deelnemers in de formatie dragen een (see-through) blinddoek. 
Enerzijds werkt deze blinddoek drempelverlagend voor omstanders om de beelden te 
bekijken zonder zich bekeken te voelen, anderzijds symboliseert het de collectieve blind-
heid die we als maatschappij hebben voor het massale lijden van dieren in de industrie.

Buiten de formatie staat een tweede groep deelnemers die het gesprek aangaan met 
geïnteresseerden die ons benaderen. Om hen tot nadenken aan te zetten over hun 
(voedsel)keuzes met betrekking tot dieren. Door vragen te stellen en handige tips aan te 
reiken, helpen we consumenten op weg naar een vegan besluit.

Ook hebben we virtual reality brillen met o.a. slachthuisbeelden tot onze beschikking voor
een sterk visuele boodschap wanneer geïnteresseerden daar voor openstaan.

Andere vormen van vegan outreach zijn gericht op 'positieve' outreach, zoals food 
sampling en stoepkrijten.
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Community

De drijvende kracht achter Animal Save Nederland is de hechte gemeenschap 
(community) bestaande uit vrijwilligers die acties door het gehele land organiseren en/of 
bijwonen en donateurs die onze missie een warm hart toe dragen. Zonder hen geen 
activiteiten, dus zij zijn van zeer grote waarde voor de organisatie.

Teambuilding

Binnen de community richten we ons dan ook continu op groei, samenzijn, empathie en 
inclusiviteit. De confrontatie met veelvuldig dierenleed maakt deze missie niet 
gemakkelijk, maar door aandacht te schenken aan een sterke love-based community 
houden we moed en kunnen we met elkaar blijven strijden en groeien.

Vertrouwenspersoon

Om voor onze community een veilige setting te creëren werken we met  
vertrouwenspersonen bij wie onze vrijwilligers en communityleden terecht kunnen als zij 
het even moeilijk hebben, om wat voor reden dan ook. De vertrouwenspersoon biedt een 
luisterend oor en is een klankbord voor wat diegene op dat moment kwijt wilt.

Momenteel hebben we twee personen hiervoor aangesteld: zij zijn professionals, vegan 
en activist binnen onze community – zij begrijpen als geen ander hoe dierenleed je 
ineens even teveel kan worden.
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Ambities

Ondanks dat de covid-19 pandemie onze activiteiten in 2020 grotendeels heeft stilgelegd,
blijven we onze pijlen richten op het vergroten van onze impact door middel van onze 
reguliere activiteiten. Wij geloven in de kracht van onze acties, die nu harder nodig zijn 
dan ooit: covid-19 is een zoönose oftewel een ziekte die overspringt van dier op mens.

Dit momentum grijpen we met beide handen aan om nog meer mensen bewust te maken 
van het onrechtvaardige systeem van dieren fokken, gebruiken en doden, dat tevens een 
bedreiging is voor de volksgezondheid. Niet alleen kan hierdoor de consumptie van 
dierlijke producten worden teruggedrongen, ook kunnen we daardoor meer mensen 
aantrekken om onze acties bij te wonen.

Noot: gedurende de covid-19 pandemie zullen tijdens al onze activiteiten de noodzakelijke 
maatregelen in acht worden genomen.

De primaire focus voor de komende periode ligt op:

• Uitbreiding vigils

• Uitbreiding outreach

• Het organiseren van (online) workshops en trainingen voor (potentiële) 
deelnemers en organisatoren

• Communitybuilding

• Het werven van nieuwe vrijwilligers en deelnemers

• Uitbreiding fondsenwerving

• ANBI-status verkrijgen
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Organisatie

Bestuur Stichting Save Movement the Netherlands

Op 1 juli 2021 is de bestuurssamenstelling als volgt:

Tommy Ventevogel
Voorzitter

Tamara Tervooren
Secretaris en penningmeester

De dagelijkse coördinatie ligt in handen van Lea Goodett.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden conform 
artikel 4.7 van de statuten. Ook worden er geen vacatiegelden uitgekeerd. Gemaakte 
onkosten zoals reiskosten kunnen wel worden vergoed.
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Besteding

De stichting beoogt niet het maken van winst. De geworven fondsen (zullen) worden 
besteed aan de volgende kostenposten:

Materialen acties en evenementen
Borden, spandoeken, outreachkaartjes, blinddoeken, speakers, VR-brillen, tv-schermen 
en toebehoren, beschermboxen etc.

Drukwerk
Flyers, posters, banners etc.

Communitybuilding evenementen
Huur ruimten, catering, (online) activiteiten etc.

Food sampling
Plantaardige hapjes/drankjes en benodigdheden om uit te delen tijdens acties.

Websites en webshop
Hosting, domeinnamen, CMS onderhoud, inkoop merchandise, verzendkosten etc.

Financiën
Bankkosten, transactiekosten betaalproviders etc.

Beurzen en festivals
Standhuur vegan beurzen en festivals.
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Fondsenwerving

Internationale Animal Save Movement
Vanuit de internationale Animal Save Movement ontvangt de stichting periodieke 
fondsen.

Donateurs
Via de website kunnen donateurs een eenmalige of doorlopende donatie doen. 
Ook tijdens beurzen, communitydagen of bijzondere gelegenheden worden 
nieuwe donateurs geworven.

Merchandise
Met de verkoop van diverse merchandise zoals kleding met opdruk worden 
eveneens inkomsten gegenereerd.



Animal Save Nederland

Statutaire naam
Stichting Save Movement the Netherlands

E-mail
info@savemovement.nl

Websites
savemovement.nl 
savemovementoutreach.nl

IBAN
NL05 TRIO 0320 1775 48 

KvK
70126275

RSIN
858153270
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