
Non profit
Red een Legkip is een initiatief van stichting Comité Dierennoodhulp (ANBI) en wordt 
uitsluitend gerund door vrijwilligers die belangeloos zich met hart en ziel inzetten 
om legkippen een beter leven te geven. 

Iedere donatie wordt voor 100% besteed aan het vrijkopen van kippen, het verzorgen 
en laten bijkomen van de kippen in de opvangen (die verspreid door het land zijn) en 
het medisch behandelen van zieke kippen.

Wilt u ons steunen dan kunt u een gift overmaken op

Triodos Bank
NL32 TRIO 0254 7275 73

(BIC: TRIONL2U)
Ten name van Red een Legkip

Iedere bijdrage is welkom!

www.redeenlegkip.nl

Omdat ieder
gered kippenleven
er één is ...



Legkippen in de industrie
Wist u dat?
Er in ons land 46 miljoen legkippen, waaronder nog altijd 6 miljoen kippen in kooien, 
leven onder erbarmelijke omstandigheden voor de productie van eieren? 

Legkippen, ook de biologische, maar 12 tot 14 maanden voor de eieren gebruikt worden 
en vervolgens ruw worden gevangen, in kratten geduwd en op transport gezet naar een 
slachthuis in Nederland, België of Polen, om daar op een gruwelijke manier te eindigen 
als vrijwel waardeloze soepkip? 

Een legkip in 1930 bij de boer 116 eieren in een jaar legde en dat dit veel was in die 
tijd, maar dat een legkip nu zó is doorgefokt dat ze 320 eieren legt? 

Kippen zichzelf kunnen gaan verwonden doordat zij met duizenden op elkaar gepropt 
zitten en geen mogelijkheid hebben hun natuurlijke gedrag te uiten? 

Kippen zijn in de vee-industrie de meest mishandelde dieren. Zo wordt er iedere seconde 
in ons land voor het produceren van legkippen een kuikenhaantje vergast of versnipperd. 
 
Maar bovenal: wist u dat kippen net als honden en katten heel leuke intelligente dieren 
zijn? Dat het dieren zijn die allemaal een eigen persoonlijkheid hebben en het niet 
verdienen om zo vreselijk te lijden in de industrie? Dat ze graag nog een paar jaar willen 
leven in vrijheid en willen ervaren hoe het is om echt als ‘kip’ te leven?

Meer informatie vindt u op:

www.redeenlegkip.nl

Wat doet Red een Legkip?
Vlak voordat de legkippen naar de slacht gaan, biedt Red een Legkip de pluimveehouder 
aan om voor hetzelfde bedrag dat hij anders krijgt voor de slacht een aantal kippen aan 
óns te verkopen. Het aantal kippen dat wij kunnen vrijkopen is helaas afhankelijk van de 
hoeveelheid mensen die kippen willen adopteren, én van de ruimte in onze opvangplek-
ken waar de kippen eerst naar toegebracht worden om bij te komen en aan te sterken. 
Als de kippen er aan toe zijn om naar hun nieuwe huis te gaan, worden ze herplaatst 
bij mensen die aan ons hebben aangegeven de kippen een goed leven te willen geven 
in hun tuin, waar de dieren tot hun (natuurlijk) einde (een jaar tot enkele jaren) mo-
gen rondscharrelen. Kippen die nooit als kip hebben mogen leven omdat ze hun hele 
leven nog geen daglicht hebben gezien, niet buiten konden scharrelen, zich niet konden 
terugtrekken en zich op draadgaas of massaal opgesloten in een schuur moesten zien te 
handhaven, krijgen daardoor eindelijk de kans om te voelen hoe het is om als een echte 
kip te leven in vrijheid.

Red een kippenleven
Misschien is het een druppel op de gloeiende plaat, maar ieder gered kippenleven is er 
wel één. U kunt de wereld van legkippen veranderen door hun een leven bij u in de tuin 
te schenken.

Wilt u een aantal geredde legkippen een goed leven geven, kijk dan naar onze plaat-
singsvoorwaarden of u zich hierin kunt vinden. Zo ja, meldt u zich dan aan via het aan-
meldingsformulier op www.redeenlegkip.nl.

Kijk ook op onze site voor meer informatie, tips, verhalen en het kippen-EHBO, en volg 
ons op Facebook.


