JAARVERSLAG

OOK IN 2020 MAAKTE UW STEUN
HET VERSCHIL
U bent lid en steunt GAIA elk jaar, elke maand of af en toe met een gift. Bedankt voor uw trouwe
bijdrage! Zoals elk jaar stellen wij u het jaarverslag van onze organisatie voor. U leest hier hoe GAIA
uw giften gebruikt.

Ondanks een wel heel bijzonder jaar is de GAIA-familie ook

verschillende campagnes uitstellen. Zoals u aan de onder-

in 2020 blijven groeien. En daar zijn we heel trots op! In een

staande cijfers zult zien, gaven we het afgelopen jaar minder

jaar tijd zijn er 13 000 nieuwe leden en donateurs bij ge-

uit omdat we bepaalde campagnes moesten uitstellen tot

komen. Zo telde GAIA eind 2020 meer dan 80.000 leden.

2021 en 2022. Er blijft nog zoveel te doen voor de dieren.

Een grote community van dierenliefhebbers die samen met

Vorig jaar werden er 575 598 blikjes Faux Gras® de GAIA

ons de strijd aangaan!

geproduceerd en verkocht. Dat is goed voor bijna 12% van

Zes maanden later staat de teller al op meer dan 85 000

de inkomsten van onze vereniging. In Frankrijk loopt Faux

leden!

Gras® de GAIA als een trein. Een bemoedigend bewijs dat
ook in hét land van de foie gras steeds meer mensen kiezen

2017 : 40 000

voor een diervriendelijk én plantaardig alternatief.

2018 : 57 000
2019 : 67 000

Tot slot grijpen we dit verslag aan om u er aan te her-

2020 : 80 000

raden, weldoordacht en doeltreffend strijdt voor het

inneren dat GAIA al 29 jaar actief, vreedzaam, vastbewelzijn en de rechten van dieren … en daarvoor geen

Door de pandemie konden we geen evenementen zoals

enkele subsidie ontvangt.

de Zomertournee organiseren. Elkaar ontmoeten ging dus

Zonder u, trouwe schenker, zou GAIA dus niet bestaan.

helaas niet. Ook kleine of grotere manifestaties konden

Bedankt voor uw niet-aflatende steun!

niet plaatsvinden. We konden bovendien niet anders dan

INKOMSTEN:
€ 8 142 514,44

Giften & bijdragen: 35,3%
Testamenten: 50,8%
Evenementen: 0,03%
Stichtingen: 1,2%
Reclame en andere inkomsten: 0,4%
Verkoop van Faux Gras® van GAIA: 11,8%
Sociale Maribel: 0,5%
Subsidies: 0%
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UITGAVEN:
€ 6 384 870,02

Bewustmakingscampagnes en -acties in 2020: 41,7%
Investeringen voor acties en campagnes in 2021: 34,8%
Aankoop van Faux Gras® van GAIA: 12%
Administratie en organisatie: 11,5%

De grafiek toont dat we 76,5% van onze uitgaven hebben besteed aan
de organisatie van de campagnes voor 2020 en de voorbereiding
van de campagnes voor 2021. Slechts 11,5% daarvan ging naar
‘administratieve en organisatorische’ aspecten (huur van kantoren,
kantoorbenodigdheden enz.).
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2020, EEN JAAR VAN NIEUWE OVERWINNINGEN EN VOORUITGANG
Elk jaar boeken we vooruitgang in onze strijd en maken

• 8 juli: als tussenkomende partij ter ondersteuning van het

we steeds meer verschil voor onze beschermelingen.

Vlaams Gewest, pleit GAIA voor het Hof van Justitie van de

Die mooie resultaten zijn te danken aan onze acties en

Europese Unie voor de handhaving van het Vlaams verbod op

campagnes. Vruchtbaar overleg met de overheid, be-

onverdoofd slachten dat geen uitzondering toestaat voor

sluitvormers en bedrijven draagt daar zeker ook toe bij.

religieuze gebruiken.

Hoewel 2020 een bijzonder jaar was voor ons allemaal heb-

• Een wetsvoorstel dat de invoer verbiedt van vlees van kangoe-

ben we onze strijd gelukkig niet moeten staken. Ontdek

roes die in Australië op gruwelijke wijze worden bejaagd, werd

hieronder een greep uit een lange lijst van al hetgeen

voor het eerst besproken in de Commissie Economie van de

GAIA vorig jaar dankzij uw steun heeft bereikt en enkele voorbeelden van onze initiatieven om dieren steeds
meer en beter te beschermen.

Kamer.
• 13 oktober: negen op tien Europeanen wil een verbod op
onverdoofd slachten. Dat bleek uit een peiling die in EUlidstaten werd uitgevoerd. Ze werd uitgevoerd in opdracht van

BEDRIJVEN & CONSUMPTIE
• Na maandenlange druk van GAIA heeft Domino’s Pizza eindelijk de ‘European Chicken Commitment’ ondertekend.
• Steeds meer merken scharen zich achter het charter ‘Open

GAIA, in samenwerking met Eurogroup for Animals.
• In navolging van Wallonië en Brussel beslist ook Vlaanderen dat
kermispony’s uiterlijk in 2023 worden verboden.
• 17 december: het Europese Hof van Justitie maakt een histo-

Vleugels’. Denk maar aan HelloFresh, Metro AG, Vanco Vi-

risch arrest bekend: het verbod op onverdoofd slachten in

enno en Mars Belgium, bekend van onder meer Miracoli,

Vlaanderen blijft gehandhaafd.

Uncle Ben’s en Suzi Wan.
• De lijst met merken die enkel bontvrije kleding aanbieden

ENKELE CIJFERS

‘Handelaars zonder bont’ blijft groeien. Enkele namen:

• Tussen 2009 en 2015 zijn GAIA en Cruelty Free Europe erin

Pure By Luce, AMDBAGS, didoodam, Dame Blanche, Lilou-

geslaagd 80.527 dieren te redden van chemische laborato

-Balou, Paprika, Noba Mode en E5-mode.

riumproeven.

• Sinds 17 januari verkoopt geen enkele Belgische supermarkt
nog kangoeroevlees.

• GAIA stelde een gratis infonummer ter beschikking en riep
#Coronanimals in het leven, als antwoord op de vele vragen
die mensen hadden omtrent het coronavirus en de mogelijke

CAMPAGNES, RECHTSZAKEN & WETGEVING
• 16 januari: de rechtbank De rechtbank beslist dat Dogs &
Friends (Ruiselede) geen honden meer mag fokken.

impact voor hun gezelschapsdieren.
• Tussen 2017 en 2019 werd in België 28.000 kilo minder foie
gras gegeten (bron: GfK).

• 30 januari: het nieuwe Burgerlijk Wetboek van België erkent

• Omdat we veel belang hechten aan de ontwikkeling van een

dat dieren gevoelige wezens zijn, die specifiek worden be-

lokaal dierenwelzijnsbeleid, geeft GAIA advies aan steden en

schermd door de dierenwelzijnswetgeving.

gemeenten. We moedigen de gemeenten aan om concrete

• 31 januari: de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg

maatregelen te nemen (katten steriliseren, dierenpolitie enz.).

beslist dat het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke

Steeds meer gemeente- en stadsbesturen hebben dan ook een

slachtvloeren geen inbreuk vormt op de godsdienstvrijheid.

schepen van Dierenwelzijn: 83,50% in Vlaanderen, 80,23% in

• Vuurwerk: GAIA steunt het Vlaams Gewest tegen Nathalie

Wallonië en 94,74% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Muylle (CD&V), de federale minister van Economie.
• 5 juni: de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen

In 2021

spreekt zich uit tegen de euthanasie van het Peruviaanse

ondertekenden al zestien modemerken het ‘Handelaars Zon-

katje Lee, geëist door het FAVV. De eis van het FAVV wordt

der Bont - programma’. Twaalf andere merken zetten hun hand-

ongegrond en onwettig verklaard. Een belangrijke beslissing

tekening onder het ‘Open Vleugels’ charter. Een krachtig signaal

die het FAVV niet langer toelaat eigenmachtig te beslissen

van de bedrijven die zich engageerden. Het toont ook de doel-

om een dier al dan niet te ‘euthanaseren’, of beter gezegd

treffendheid van GAIA’s campagnes aan. We geven de strijd niet

(hopelijk) pijnloos maar onnodig te doden. Het agentschap

op en blijven op verschillende fronten tegelijk de rechten van die-

blijft dieren doden waarvan het ten onrechte vermoedt dat

ren vastberaden verdedigen. Want met die rechten wordt in ons

ze hondsdolheid hebben, zonder quarantaine-alternatieven

land nog te vaak een loopje genomen.

ernstig te overwegen. Dat is in strijd met de wet.

BEDANKT voor uw trouwe steun!
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