UITNODIGING
op een

STUDIEAVOND
met als thema

“BRACHYCEFALE RASSEN ONDER DRUK”

Beste Fokkers en hondenliefhebbers,

De nota die onlangs in Nederland gepubliceerd werd onder te titel “Fokken met kortsnuitige honden”
zal u wellicht niet ontgaan zijn.
Niet alleen in Nederland, maar ook in ons land zorgt deze nota voor de nodige ongerustheid onder de
fokkers van brachycefale rassen.
Deze nota is ondertussen ook beland bij de Vlaamse Overheden Landbouw en dierenwelzijn, alsook
bij de dierenrechtenorganisaties en dierenartsen verenigingen.
Dierenartsen in binnen en buitenland hebben zich gegroepeerd onder de naam “Vets against
Brachychephalics” en op studiedagen van dierenartsen worden informatiefolders verspreid omtrent
de kortsnuitige huisdieren.
Wij hebben ondertussen niet stilgezeten. We hebben een plan van aanpak voor Vlaanderen
uitgewerkt. Dit plan hebben wij in eerste instantie voorgelegd aan diverse instanties zoals Faculteit
diergeneeskunde in Gent, Vlaamse Overheid afdeling dierenwelzijn, ministerie van landbouw, enz.
Waarom zijn wij niet eerst naar de fokkers getrokken?
Na de publicatie van de nota in Nederland, moesten we snel handelen om te voorkomen dat er
boven onze hoofden maatregelen genomen zouden worden waar we niet gelukkig mee zouden zijn,
anderzijds wilden wij ook zeker zijn dat ons plan van aanpak op voldoende draagkracht kon rekenen
bij de verschillende instanties.
De verschillende onderhandelingen zijn vlot verlopen.

Wij willen nu de fokkers bij elkaar brengen om ons plan van aanpak voor te stellen en te bespreken.
Bij deze willen wij u graag uitnodigen op volgende een informatievergadering:

Datum : woensdag 29 mei 2019 om 19.30 uur stipt.
Locatie : GILDENHUIS, Ciamberlanidreef 92 te 9120 BEVEREN.

U kan zich gratis inschrijven voor deze bijeenkomst via de link (inschrijving is verplicht).
Het aantal plaatsen is beperkt. Van zodra het aantal bereikt is zal de pagina niet meer toegankelijk
zijn.

https://toybreeds.be/studiedag-brachycefale-rassen/

Wij hopen u op deze studieavond te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groeten,
De organisatoren
Ingrid Mylemans
Brigitte Sabbe
Dimitry van Raamsdonk
Arnold Jacques

