PERSBERICHT
Wijnegem 1 augustus 2014 – Vleesimporteur Equinox nv uit Wijnegem
reageert bijzonder verrast op het nieuws in verband met een klacht van
dierenrechtenorganisatie GAIA. Via de perskanalen vernam de firma dat
GAIA bij de procureur des Konings te Brussel een klacht tegen haar zou
ingediend hebben voor het ontvangen en verkopen van gestolen goederen.
Afgelopen maand had Equinox nochtans nog een open gesprek met Mevrouw
De Greef, directeur van GAIA, waar over de kwestie van dierenwelzijn en
tracering in de Argentijnse slachthuizen uitvoerig en in een positieve dynamiek
gedebatteerd werd.
Equinox ontkent met klem dat het geschetste beeld door GAIA op enige
manier waarheidsgetrouw is. Het zogenaamde uitgebreide onderzoek is
gebaseerd op enkele alleenstaande feiten waar het slachthuis niets mee te
maken heeft. Er werd nooit enige medeplichtigheid aan diefstal van het
slachthuis Lamar vastgesteld.
Frigorifico Lamar is één van de grootste en modernste paardenslachthuizen
ter wereld en wordt door zowel de Argentijnse overheden en door de
Europese Gemeenschap nauwgezet gecontroleerd. Ook Equinox voert
meerdere malen per jaar controlebezoeken uit in het slachthuis én bij de
verzamelplaatsen. Net deze verzamelplaatsen worden gebruikt om de
transporttijden zo kort mogelijk te houden en het dierenwelzijn ook tijdens
langere transporten te kunnen garanderen. Equinox wil absoluut benadrukken
dat Argentinië als landbouwland net over de allerbeste troeven beschikt om
een diervriendelijk klimaat te garanderen.
De bewering dat het Argentijnse overheidsapparaat corrupt zou zijn, is
eveneens volstrekt onjuist. Argentinië is erg afhankelijk van hun vleesexport
en neemt alle nodige maatregelen om hun goede naam te allen tijde te
vrijwaren. De reglementering is erg strikt en er worden zeer veel controles
uitgevoerd.
Ondanks de beweringen van GAIA houden Equinox en Lamar het
dierenwelzijn steeds erg hoog in het vaandel en doen ze al het mogelijke om
de omstandigheden van de paarden optimaal te houden. We vinden het dan
ook erg jammer dat GAIA, ondanks het feit dat ze op de hoogte zijn van onze
inspanningen, al deze inspanningen blijft negeren.

