
 

 

Geachte heer Mertens, 

 

Ik schrijf u namens People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Na te 

horen hebben gekregen dat u gratis vlees aanbiedt aan iedereen die u aan het 

lachen maakt, wilden we u en uw klanten op onze beurt een uitdaging bieden: 

bekijk deze korte film zonder een traan te laten. 

 

De film, ingesproken door Paul McCartney, laat zien dat het leven en de dood 

van dieren wiens vlees wordt verpakt en verkocht geen lachertje is. Deze dieren 

worden vaak verminkt, worden in vuile en overvolle leefomstandigheden 

gehouden, krijgen constant antibiotica toegediend en wordt gefokt om zo snel 

mogelijk zo groot mogelijk te worden, waardoor ze regelmatig door hun poten 

zakken omdat ze hun eigen lichaamsgewicht niet kunnen dragen. Vrouwtjes 

worden herhaaldelijk met geweld zwanger gemaakt. Baby's worden weggerukt 

bij hun moeders. En vervolgens ondergaan dieren – vaak als ze nog maar een 

paar maanden oud zijn – een stressvolle en angstaanjagende reis naar het 

slachthuis, waar velen worden gedood terwijl ze nog bij bewustzijn zijn. 

 

Na het bekijken van onthullende reportages zoals deze zijn veel mensen niet 

bereid om deze wreedheid en pijn te blijven steunen, dus kiezen ze ervoor om 

geen dieren meer te eten. Succesvolle bedrijven gaan met de tijd mee, en daarom 

haasten supermarkten, restaurants en winkelketens in heel Europa zich om aan de 

vraag naar vegan producten te voldoen. 

 

Er is een enorme, interessante verscheidenheid aan vegan vlees beschikbaar – 

van tofu-hotdogs tot hamburgers die 'bloeden', steaks, plantaardige foie gras, 

worstjes en zelfs vegan bacon. We sturen u graag een aantal van deze innovatieve 

en heerlijke producten om aan uw meest hilarische klanten aan te bieden voor 

een maaltijd waar iedereen vrolijk van wordt. 

 

Bedankt voor uw tijd. We horen graag van u! 

 

Met vriendelijke groet, 

Sascha Camilli 
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