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glijden uit het stoffelijke verloopt in verschillende

werden in het verleden spreuken uitgesproken.
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“Ik heb de neiging afscheid nemen te ontwijken. Ik voel mij daarbij heel ongelukkig. Het liefst wil je het vee
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bdvereniging.nl/dp-extra).
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band met de dieren. Ik kon er niet goed te-

offeringsbereidwilligheid, maar die overtreden wij

dat ze dat voelt. Ze zijn er ook meestal aan toe. Ze lopen

gen als er een lammetje stierf. Toen ik kort

Wat is van belang bij het doden van het dier?

in een hoge mate door productiedieren vervroegd

meestal vanzelf de aanhanger in die rechtstreeks naar

daarop, tijdens mijn vakantie, enkele grote

“In oude culturen werd de band tussen mens en
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het slachten van een dier is de overgang van dag
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er nog wel een zekere mate van alert bewustzijn

genheid te benaderen, steunt indirect het collec-

koe ontspannen. De rest van de kudde reageert wel, maar
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weg waren naar een slachterij, raakte mij

Mechtild Knösel van

Hofgut Rengoldshausen am
Bodensee

Luister naar haar verhaal via YouTube.
De link vind je via bdvereniging.nl/dp-extra.
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Het is belangrijk dat het dier na de doding nog
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dat diep van binnen. Ik dacht toen ‘Waar
zijn we mee bezig. Zo gaan we toch niet
met onze dieren om’. Hier kon ik niet van
wegkijken. Ik ben toen van de ene op de andere dag vegetariër geworden. Wel gebruik

danken het dier altijd voor wat het voor ons,
begeleiders en cliënten, betekend heeft.”

