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1.

Voorwoord van de voorzitter

In 2018 is de Save Movement in Nederland enorm gegroeid. Eind 2017 was er slechts één groep,
Boxtel Pig Save, eind 2018 waren dat er 19. Er zijn dus 18 groepen opgestart in 2018.
Op drie groepen na hebben alle groepen al in hetzelfde jaar tenminste een actie gehouden.
Het enthousiasme voor onze beweging is hartverwarmend en het initiatief en de enorme groei is
motiverend en hoopgevend.
We kregen ook veel media-aandacht. Verscheidene kranten hebben over de Save Movement
geschreven, zowel lokale als landelijke kranten (NRC en Metro bijvoorbeeld). We zijn meerdere keren
geïnterviewd voor lokale radiozenders en Maria heeft ook een radio-interview voor NOS gedaan bij
het Mediapark in Hilversum. In het tijdschrift VEGAN van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme
zijn twee korte artikels over ons verschenen. Het hoogtepunt van media-aandacht was misschien wel
op Prinsjesdag - Maria mocht als gast van Esther Ouwehand mee naar de Ridderzaal, hetgeen
betekende dat de twee vrouwen veel zijn gefotografeerd en geïnterviewd. Ze zorgden er ook voor
dat de boodschap achter de kruisjes op hun jurken, het aantal dieren dat per minuut in Nederland
wordt geslacht, telkens in de interviews werd vermeld.
Wat onze eigen social media betreft, is de Save Movement ook heel succesvol geweest en hebben
we veel bereik gehad. We hebben een aantal duizend volgers op sociale media gekregen en veel
filmpjes hebben een ontzettend groot bereik behaald. Twee deelnemers aan de acties hebben ook
een overzichtsfilmpje gemaakt waarin wordt uitgelegd wat we doen en hoe we werken in Nederland.
Social media is voor het verspreiden van onze boodschap van onschatbare waarde en daarom
investeren we daar veel tijd en energie in.
Het bestuur is veranderd sinds 2017 doordat Wouter van Breukelen en Maartje Pas zijn uitgetreden
en Wike Seekles en Simone Van Keulen hun posities hebben overgenomen. We hebben een
toegewijd team van bestuurders, maar ook van organisatoren, die hun tijd en energie in dienst
stellen van onze mooie organisatie en de groei daarvan. Hier zijn we ontzettend blij mee, en we zijn
hen dankbaar voor hun inzet.
We hopen in het lopende jaar onze beweging nog verder uit te breiden, met name het werven van
meer deelnemers aan onze acties door middel van meer naamsbekendheid in Nederland. Tevens
zullen wij proberen het organisatorische team te vergroten.
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2.

Verslag van het bestuur

Na oprichting van The Save Movement Netherlands in 2017 is de beweging aanzienlijk gegroeid. Het
uiteindelijke doel van de organisatie is om bij elk Nederlands slachthuis op regelmatige basis een vigil
te organiseren. Het jaar 2018 laat zien dat TSM goed op weg is dit doel te behalen.
In 2018 zijn er in totaal achttien nieuwe Save groepen opgestart.
Er wordt altijd getracht een overeenkomst te bereiken met het slachthuis zodat de mogelijkheid
gecreëerd wordt om getuige te zijn van de laatst momenten van de dieren. Deze overeenkomsten
zorgen er onder andere voor dat men op eigen terrein van de slachthuizen mag staan en dat de
vrachtwagens gestopt worden zodat men contact kan maken met de dieren. Dit is niet bij alle
slachthuizen gelukt. Desondanks blijft TSM rond deze slachthuizen actievoeren, door middel van
langs de weg staan met borden en eventueel een gesprek aan te knopen met passanten.

Nieuwe Save groepen in 2018
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De Hoef Animal Save
IJsselstein Pig Save
Apeldoorn Calf Save
Nunspeet Chicken Save
Den Bosch Calf Save
Ermelo Duck Save
Kornhorn Chicken Save
Montfoort Animal Save
Zaandam Animal Save
Helmond Pig Save
Oldenzaal Animal Save
Oost-Graftdijk Animal Save
Tilburg Cow Save
Leeuwarden Cow Save
Purmerland Animal Save
Zevenhuizen Chicken Save
Steenbergen Animal Save
Groningen Cow Save

Alle groepen hebben in 2018 al acties gehouden, behalve Tilburg Cow Save, Purmerland Animal Save
en Steenbergen Animal Save.

2.1 Activiteiten
In 2018 hebben er 53 vigils plaatsgevonden, dat betekent dat TSM Netherlands bijna zeven maal
groter is geworden ten opzichte van 2017. Hieronder een overzicht van de vigils die in 2018 hebben
plaatsgevonden.
15 januari 2018
9 februari 2018
5 februari 2018
14 februari 2018
28 februari 2018
5 maart 2018
9 april 2018
17 april 2018
2 mei 2018
17 mei 2018
22 mei 2018
29 mei 2018
4 juni 2018
11 juni 2018
21 juni 2018
22 juni 2018
27 juni 2018
2 juli 2018
4 juli 2018
6 juli 2018

-

19 juli 2018
31 juli 2018
01 augustus 2018
6 augustus 2018
8 augustus 2018
14 augustus 2018
23 augustus 2018
31 augustus 2018
3 september 2018
10 september 2018
12 september 2018
13 september 2018
20 september 2018
26 september 2018
27 september 2018
1 oktober 2018
2 oktober 2018
Rights)
10 oktober 2018
11 oktober 2018
17 oktober 2018

-

De Hoef Animal Save
De Hoef Animal Save
Boxtel Pig Save
Apeldoorn Calf Save
IJsselstein Pig Save
De Hoef Animal Save
Boxtel Pig Save
De Hoef Animal Save
IJsselstein Pig Save
Apeldoorn Calf Save
Kornhorn Chicken Save
De Hoef Animal Save
Boxtel Pig Save
Kornhorn Chicken Save
Nunspeet Chicken Save
Apeldoorn Calf Save
Den Bosch Calf Save
Kornhorn Chicken Save
IJsselstein Pig Save
ACTIE Sluit de eendenslachterij Tomassen (samenwerking met Animal
Rights)
Apeldoorn Calf Save
De Hoef Animal Save
Den Bosch Calf Save
Boxtel Pig Save
Kornhorn Chicken Save
Ermelo Duck Save
Apeldoorn Calf Save
Den Bosch Calf Save
De Hoef Animal Save
Helmond Pig Save
Oldenzaal Animal Save
Montfoort Animal Save
Apeldoorn Calf Save
Zaandam Animal Save
Ermelo Duck Save
Kornhorn Chicken Save
World Day for Farmed Animals (landelijke actie samen met Animal

-

Nunspeet Chicken Save
Montfoort Animal Save
Oldenzaal Animal Save
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19 oktober 2018
22 oktober 2018
25 oktober 2018
7 november 2018
8 november 2018
9 november 2018
14 november 2018
20 november 2018
22 november 2018
26 november 2018
27 november 2018
29 november 2018
3 december 2018
5 december 2018
10 december 2018
12 december 2018
18 december 2018
21 december 2018
23 december 2018

-

De Hoef Animal Save
Oost-Graftdijk Animal Save
Apeldoorn Calf Save
IJsselstein Pig Save
Ermelo Duck Save
Den Bosch Calf Save
Montfoort Animal Save
Helmond Pig Save 12 hour vigil
Noord-Holland Animal Save 12 hour vigil
De Hoef Animal Save
Oldenzaal Animal Save
Apeldoorn Animal Save
Boxtel Pig Save
Zevenhuizen Chicken Save
Leeuwarden Cow Save / eerste vigil
Montfoort Animal Save
Ermelo Duck Save
Kornhorn Chicken Save
Herdenkingsvigil & Eindjaarsborrel (organisatoren)

Naast de vigils hebben er nog andere activiteiten plaatsgevonden:
10 maart 2018
Tijdens VeggieWorld in Utrecht is TSM standhouder. Er worden gesprekken met bezoekers gehouden
om over TSM te vertellen. Tevens worden er ook Save Shirts verkocht.
Daarnaast geeft Maria (voorzitter) een presentatie over de TSM om mensen te inspireren een keer
deel te nemen aan één van de acties.
9 april 2018
Boxtel Pig Save krijgt bezoek van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Esther neemt een
kleine filmploeg mee en die maken een prachtige reportage van de pig save, die PvdD vervolgens op
al hun sociale media delen.
13 juni 2018
Maria geeft op uitnodiging een presentatie over TSM bij een vergadering van P!ink, de
jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren.
20 juni 2018
TSM is mede-presentator van een workshop over veganisme op de Internationale School in Den
Haag.
Juli 2018
Er verschijnen twee stukjes over TSM in het magazine ‘VEGAN’. Eén artikel gaat over vegan activisme
in Nederland – ‘Actieve veganisten’. Het tweede stuk is een kort interview met Maria – ‘Armande
vraagt door’.
6 juli 2018
Gezamenlijke actie met Animal Rights bij het eendenslachthuis Tomassen in Ermelo. Wike houdt een
toespraak namens TSM.
8 augustus 2018
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Boxtel Pig Save krijgt aandacht in het NRC Handelsblad. De gehele derde pagina wordt gewijd aan de
pig vigil. De kop van het NRC-artikel luidt: ‘Zij geven de varkens water en liefde’.
31 augustus 2018
Ermelo Duck Save krijgt aandacht in de krant Metro. Een volledige pagina wordt gewijd aan de duck
vigil. De kop van het Metro-artikel luidt: ‘Vloggende veganisten met compassie voor dieren én
vleeseters’.
4 september 2018
Demonstratie “Stop de Stalbranden NU” in Den Haag, in samenwerking met Burning Souls en Animal
Rights. Maria geeft een toespraak namens TSM.
12 september 2018
Oldenzaal Animal Save houdt haar eerste actie. Hoewel de opkomst niet groot is (10 deelnemers),
krijgt de actie veel media-aandacht, onder anderen een tv-item op RTV Oost en een artikel in Twente
Vandaag.
13 september 2018
Montfoort Animal Save houdt haar eerste actie en krijgt ook veel aandacht van de media, onder
anderen een live radio-interview. De actie wordt door 16 demonstranten bijgewoond. Er is een
samenwerking met het slachthuis waarbij de activisten de dieren kunnen filmen en fotograferen.
16 september 2018
Zaandam Animal Save houdt haar eerste actie met 18 deelnemers. De actievoerders mogen de
stallen van het slachthuis binnengaan en ongeveer vijfkwartier tijd met de schapen doorbrengen
voordat ze geslacht worden.
18 september 2018
Maria is door Partij van de Dieren uitgenodigd als gast van Esther Ouwehand om Prinsjesdag bij te
wonen. Er wordt door beide vrouwen een sterk statement gemaakt door middel van de kledij die zij
die dag dragen. De hoeveelheid kruizen op de jurk van Esther Ouwehand geven het aantal per
minuut geslachte dieren weer die elke dag van het jaar in Nederland geslacht worden. Op de
achterkant van Maria’s jurk staan de woorden “bear witness” geborduurd, dit is de leuze van TSM.
19 september 2018
Maria verschijnt samen met Esther Ouwehand in onder andere het NRC en het AD naar aanleiding
van Prinsjesdag.
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14 oktober 2018
Bestuurs- en organisatorenvergadering in Loosdrecht.
28 oktober 018
TSM is standhouder tijdens VegFest in Utrecht en verkoopt TSM merchandise. Ook werd er met veel
bezoekers gesproken over TSM. Daarnaast houdt Maria een toespraak over TSM- ‘The power of
bearing witness’.
5 november 2018
In het NRC Next verschijnt er een interview met Maria – ‘Zijn er nog argumenten vóór vlees eten?’.
17 november 2018
Veggie World Brussel, Maria houdt een toespraak over TSM – ‘The power of bearing witness’.
22 november 2018
TSM is mede-presentator van een workshop over veganisme op de Internationale School in Den Haag
20 december 2018
Maria geeft een toespraak namens TSM tijdens de Herdenkingstocht, georganiseerd door Bite Back,
voor de slachtoffers van de dierenindustrie te Utrecht.
23 december 2018
Herdenkingsvigil bij Westfort in IJsselstein. Een aantal save organisatoren verzamelen zich bij het
slachthuis om bloemen neer te leggen en kaarsjes te branden, toespraken te houden en gedichten
voor te lezen ter herdenking aan al de dieren die in 2018 in Nederland zijn geslacht.
De avond is afgesloten met een eindejaar borrel met aansluitend een etentje in het veganistische
restaurant Waku Waku in Utrecht.
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3.

Toekomst

Wanneer we vooruit kijken naar 2019 verwachten we wederom een groei ten opzichte van 2018. De
focus zal ook liggen op het versterken van de huidige save groepen zodat er een solide basisgroep /
bezoekers ontstaat per save.
Daarnaast zullen er meerdere activiteiten ingepland gaan worden om meer naambekendheid te
creëren. Tijdens één van de organizers vergaderingen zijn de volgende activiteiten besproken:
 Outreach events organiseren
 Flyeren
 Nieuwsbrief
 Blogpost
 Het actief onderhouden van de sociale media per save groep
Daarnaast zal er ook meer tijd in de Climat Save gestoken gaan worden. Deze vertakking van TSM die
in 2018 opgericht is zal zich meer richten op de gevolgen die de bio-industrie op het milieu heeft.

11

4.

Organisatie

4.1 Bestuur
Het bestuur is opgebouwd uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. In 2018 heeft een
bestuurswisseling plaatsgevonden.
In juni 2018 legt Wouter Van Breukelen zijn functie als penningmeester neer. Wike Seekles neemt
deze functie over.
In september 2018 legt Maartje Pas haar functie als secretaris van het bestuur neer. In oktober 2018
neemt Simone van Keulen deze functie over.
Het bestuur bestaat vanaf dan uit onderstaande personen.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

mevr. Tien – Du Toit
mevr. Seekles
mevr. Van Keulen

4.2 Werknemers
De stichting heeft sinds september 2018 twee werknemers in dienst. Maria Tien – Du Toit en Wike
Seekles zijn door het internationale beheer aangesteld als landelijke coördinators (liaisons). Dit
betreft één fulltime functie die zij opgedeeld hebben in twee parttime functies.
De betaalde werkzaamheden die worden verricht staan los van de werkzaamheden die zij verrichten
voor het bestuur.
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5.

Jaarrekening

De jaarrekening zal in een apart document gepresenteerd worden.
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