Geachte lezer,
Wij merken dat de wijze waarop de discussie gevoerd wordt over de vuurwerktraditie oneerlijk is.
Het ontbreken van kennis is daar in veel gevallen debet aan. Om tot juiste inzichten te komen willen wij uw aandacht vragen voor deze email en de bijlage.
 



   

De informatie in de bijlage zal naar waarschijnlijkheid een beter beeld geven over: schade, illegaal vuurwerk, fijnstof, Co2 en vermeend dierenleed. Juist in deze tijd
is het belang van het behouden van de vuurwerktraditie groot! Om over een motie te kunnen beslissen is het zaak over de juiste informatie te beschikken.
Broekhoff Vuurwerk is één van de grootste importeurs van vuurwerk in Nederland.
Wij zetten ons al jaren in voor het behoud van de vuurwerktraditie. We doen dit onder andere door: voorlichtingsprogramma’s te maken, nieuwe ontwikkelingen toe
te passen in de productie, veiligheidsartikelen gratis ter beschikking te stellen én bewustzijn te creëren in het onderscheid tussen legaal en Illegaal vuurwerk.
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Mobiel: (0031) (0)611149957
Telefoon: (0031) (0)321 314474
E-mail: marcel@broekhoff.nl
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Broekhoff Vuurwerk International B.V. K.V.K. 39064175, Pioniersweg 60, 8251 KN Dronten, Nederland
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DIEREN & VUURWERK
Ook wij hebben huisdieren en we houd�
ook van dieren. Wat k
en
om je hond en kat te helpen? Voed je dieren niet te angstig op en laat ze met
geluiden alvast een beetje wennen aan het komende Oud & Nieuw. Daarvoor zijn
voorbeelden genoeg te vinden. (klik op de buttons voor meer informatie)
Uw huisdier is van nature niet bang voor vuurwerk, in de natuur komt ook onweer voor dat veel
heftiger is. Bewezen is dat de eigenaren door hun gedrag invloed hebben op de angst van een dier. Het
komt vaak voor bij honden dat de baasjes ze schrikachtig laten opgroeien. De winst voor huisdieren
is enorm bij de juiste opvoeding. In Nederland houden we zo'n 35 miljoen gezelschapsdieren in
ongeveer 4 miljoen huishoudens. Er kopen zo'n 2 miljoen Nederlandse huishoudens vuurwerk en ook
hiervan heeft een groot deel één of meerdere huisdieren. Nogmaals, ook wij hebben en houden van
huisdieren maar helaas blijkt dat het vooral met honden vaak slecht gesteld is.
Als het zo slecht gesteld is met de honden is het wellicht iets voor de Partij van de Dieren om met
een verbod te komen op houden van huisdieren of andere richtlijnen, want er wordt elke dag
flink geleden door veel huisdieren, die bijvoorbeeld continue lijden aan stress of ondervoeding.
Vuurwerk is maar lx per jaar en onze YouTube-link hierboven kan u uw huisdieren flink helpen! In
Nederland worden ongeveer 2,6 miljoen katten als huisdier gehouden.
Schattingen over het aantal gewonden en doden dat een kat gemiddeld maakt lopen uiteen tussen
de 18 en 40 dieren per jaar. Onze huiskatten doden jaarlijks dus tussen de 40 en 80 miljoen dieren in
Nederland. Ongeveer een kwart hiervan is vogel. Ondanks dat wij van alle dieren houden, pleiten wij ook
niet voor een algeheel kattenverbod. Het houden van honden is niet zonder risico: er zijn in Nederland
jaarlijks 150.000 bijtincidenten en wereldwijd sterven naar schatting meer dan 50.000 mensen per jaar
na een hondenbeet. Ondanks dat pleiten wij ook zeker niet voor een algeheel verbod op honden.
Ook interessant! Er is in Duitsland al eens onderzoek gedaan naar vuurwerk en dieren en de
resultaten daarvan bleken reuze mee te vallen. We willen het zeker niet bagatelliseren maar wel
nuanceren! Klik op de buttons naast deze tekst voor meer informatie en de bronnen.

ILLEGAAL VUURWERK
We zouden een heel boekwerk kunnen schrijven over zwaar illegaal wurwerk. De grootste
problemen, overlast, schade en letsel ontstaan met zwaar illegaal wurwerk. Een ruwe
schatting van de hoeveelheid illegaal wurwerk dat in Nederland binnen gebracht wordt ligt op
minstens 2 miljoen kilo per jaar met een geschatte waarde van t: 20.000.000. Dil bedrag komt
bovenop het wurwerk dat vanuit de volgende landen worden geïmporteerd: Duitsland en België
tezamen t: 35.000.000, Polen en andere Oost Europese landen t: 5.000.000 tot t: 10.000.000.
Met legaal consumentenvuurwerk worden geen bushokjes opgeblazen. Geen verkeersborden
vernield. Geen ledematen afgerukt. Er komen geen mensen om met normaal gebruik van
consumentenvuurwerk. Door legaal vuurwerk in Nederland (ten dele) te verbieden wordt
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ae vraag naar en de import van Illegaal vuurwerk alleen maar groter. De problemen met
il[e_gaal
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dus ook. De dit jaar-verboden ;pes vuurwerk zijn nu al gretig ingekocht bij

ae ondernemers in de.grensstreek aan de Duitse en Belgische zijde. Door niets te doen aan
grenscontroles, is het Nederlands beleid daarmee direct verantwoordelijk voor een geschatte
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