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Als u dit tijdschrift ontvangt, is dat omdat dieren u na aan het hart liggen. In 2021 kon GAIA 
de dieren het hele jaar door verdedigen dankzij uw steun en aanmoediging. 

MEER DAN 85.000 LEDEN – 
ZONDER U GEEN GAIA

JAARVERSLAG

Het jaar 2021 was een vreemd en moeilijk jaar, met de pan-

demie die ons in de greep bleef houden. Op het moment dat 

we dit jaarverslag schrijven, is er gelukkig toch goed nieuws 

te melden: ons ledenaantal groeit gestaag en overschreed in 

2021 de 85.000. Proficiat aan allen die samen met ons strij-

den tegen onrecht en dierenmishandeling! Dat cijfer is des te 

indrukwekkender omdat we u jammer genoeg niet konden 

ontmoeten tijdens de pandemie. Toch bleef u onze acties en 

campagnes steunen. Wij zijn u daar enorm dankbaar voor.

Onafhankelijk van de politiek
GAIA is meer dan ooit afhankelijk van uw giften. Bijna 89% 

van onze middelen is immers afkomstig van uw steun. Om 

onze onafhankelijkheid van de politiek te bewaren, doen 

wij geen beroep op subsidies. Zo is 40% van de middelen 

van GAIA afkomstig uit legaten. GAIA wil hier nogmaals 

iedereen bedanken die ook na zijn of haar leven de dieren 

helpt. Als u dit ook zou willen doen, kunt u de nodige infor-

matie daarover vinden via www.gaia.be/nl/testament

Met onze Faux Gras® de GAIA bieden we de mensen een 

100% plantaardig en diervriendelijk alternatief aan voor de 

wrede foie gras. De verkoop van Faux Gras®, die inmiddels 

bijna een tiende van onze inkomsten vertegenwoordigt, is 

een bemoedigend succes. 

Waarvoor gebruiken we die fondsen?
GAIA gebruikt het overgrote deel (81,2%) van zijn middelen 

voor campagnes, acties en sensibilisering. Meer dan 45% 

werd gebruikt in het lopende jaar, 34,4% om de campag-

nes van 2022 voor te bereiden. Slechts 8% wordt gebruikt 

voor de bedrijfskosten van onze organisatie. 

Inkomsten 2021
10.321.970,26 €

Giften en lidgelden 48,9%
Legaten 40,0%
Evenementen 0,0%
Fondsen 1,1%
Advertenties en andere inkomsten 0,7%
Verkoop Faux Gras® de GAIA 9,0%
Sociale Maribel 0,3%
Subsidies 0,0%

Uitgaven 2021
7.582.938,47 €

Campagnes, acties 
en sensibilisering 46,8%
Investeringen voor de acties 
en campagnes van 2022 34,4%
Aankoop Faux Gras® de GAIA 10,7%
Administratie en organisatie 8,1%
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Uw steun uitgedrukt in enkele cijfers: 
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In België
• Verbod op kermispony’s in Vlaanderen. Vlaanderen sluit 

zich op die manier aan bij Wallonië en Brussel, met een verbod 

dat ingaat vanaf 2023.

• GAIA lanceerde de website www.dierproeven.be, ter ge-

legenheid van Wereldproefdierendag. GAIA voert campagne 

voor proefdiervrij onderzoek, om te voorkomen dat duizen-

den dieren moeten lijden voor het zogenaamde ‘noodzakelijke 

kwaad’. De ontwikkeling van een proefdiervrije wetenschap is 

een ‘noodzakelijk goed’.

• De Waalse regering keurde in eerste lezing een ontwerpbesluit 

goed dat de voorwaarden bepaalt voor het verhandelen van 

dieren. GAIA dwong belangrijke verbeteringen af bij Waals 

 minister van Dierenwelzijn Céline Tellier (Ecolo), zoals een ver-

bod op de invoer van pups uit Oost-Europa. 

• Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFi) zet-

te de eerste stappen naar een Dierenwelzijnscodex, waar 

GAIA op aandrong. Wij kijken uit naar de definitieve versie en 

de daadwerkelijke implementering ervan.

• Na de historische uitspraak van het Hof van Justitie van de 

EU in december 2020, valideerde ook het Belgisch Grondwet-

telijk Hof het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen en 

Wallonië. Als tussenkomende partij in elk van de procedures 

verdedigde GAIA de belangen van de dieren. 

• Verschillende grote supermarktketens ondertekenden het 

 Better Chicken Commitment in 2021: Colruyt, Okay, Del-

haize Lidl, Aldi en Carrefour. We zijn blij dat erbarmelijke 

omstandig heden waarin vleeskippen leven, verbeterd worden 

dankzij het engagement dat GAIA afdwong bij de supermarkt-

ketens. Wij gaan op die lijn verder.

Internationaal
• De Europese Commissie besliste formeel om wetgeving uit te 

werken die landbouwdieren houden in kooisystemen ver-

biedt. Dat moet de levenskwaliteit van 300 miljoen dieren in 

de EU aanzienlijk verbeteren. Deze beslissing van de Europese 

 Commissie kwam er als reactie op het burgerinitiatief van die-

renorganisaties uit 18 Europese lidstaten, waarmee 1,4 miljoen 

handtekeningen werden verzameld. GAIA zorgde voor de 

90.000 Belgische handtekeningen.  

• Eurogroup for Animals (EfA), waarin meer dan 70 dierenwel-

zijnsorganisaties in de EU verenigd zijn, waaronder GAIA (dat 

zetelt in de raad van bestuur van EfA), reikt aan Imperial Meat 

Products de ‘Corporate4Animals 2020’-award uit. De lau-

reaat, een vleesproducent, kreeg de award omdat het bedrijf 

ook  lekkere plantaardige producten op de markt brengt en zo 

 alternatieven voor vlees aanreikt.

• Het Europees Parlement neemt een resolutie aan waarin de Eu-

ropese Commissie wordt opgeroepen een actieplan op te stel-

len om een einde te maken aan het gebruik van dieren voor 

onderzoek. De resolutie volgt op een verzoek van Eurogroup 

for Animals, Cruelty Free Europe, Humane Society Internatio-

nal/Europe, de European Coalition to End Animal Experiments 

en PETA, die samen meer dan 100 organisaties in heel Europa 

vertegenwoordigen, waaronder GAIA in België.

Juridische zaken:
• Het proces van GAIA tegen Happy Doggy, een broodfokker 

in Boechout, ging van start. Deze broodfokker, die herhaalde-

lijk overtredingen beging, blijft jonge puppy’s uit Oost-Europa 

importeren zonder de nodige aandacht voor hun welzijn en 

gezondheid. Het Openbaar Ministerie eist een levenslang ver-

bod op het houden van dieren, de sluiting van de kennel, de 

inbeslagneming van illegale activa ten bedrage van 2,5 miljoen 

euro en een gevangenisstraf van 6 maanden.

• GAIA diende ook klacht in tegen de aanvraag tot regularisa-

tie en uitbreiding van Happy Dogs, een broodfokker in de 

gemeente Bernissart. In augustus 2021 werd deze vergunning 

geweigerd door Waals minister van Dierenwelzijn Céline Tellier 

en Waals minister van Ruimtelijke Ordening Willy Borsus (MR). 

Varia: 
• GAIA reikte, in samenwerking met Cruelty Free Europe, de 

 Geoffrey Deckers Award uit aan EVA, een dierenbescher-

mingsorganisatie uit Bosnië en Herzegovina. EVA heeft met 

succes bijgedragen tot de beëindiging van het gebruik van le-

vende dieren in het onderwijsprogramma van de faculteit Dier-

geneeskunde van de universiteit van Sarajevo.

• GAIA werd medeoprichter en bestuurslid van de Wereld-

federatie voor Dieren. Via deze federatie komt GAIA ook op 

voor de belangen van de dieren bij de grootste politieke instan-

ties op globaal niveau (Verenigde Naties, Wereldbank,...).

• Als groot voorstander van kweekvlees (echt vlees dat gepro-

duceerd wordt op basis van dierlijke stamcellen, maar zonder 

dat dieren ervoor geslacht en intensief gekweekt moeten wor-

den), lanceerde GAIA een studie over de impact van kweek-

vlees op het milieu, op de klimaatverandering en de dieren.

• GAIA stelde een voorbeeld van arbeidsreglement voor bedrij-

ven op dat de aanwezigheid en de omgang met honden op 

de werkvloer beter omkadert. GAIA gaf vervolgens ook het 

voorbeeld en opende zijn kantoren voor trouwe viervoeters.

• GAIA won met zijn Faux Gras® de GAIA, een 100% plant-

aardig en diervriendelijk alternatief voor de wrede foie gras, de 

internationale prijs ‘Best Meat Alternative’, uitgereikt door het 

Europese V-Label. 

Concrete resultaten
Het werk van GAIA is resultaatgericht. Hieronder enkele mooie voorbeelden uit 2021: 


