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Voorblad
Er zit bijna weer een jaar op. Een ieder zal
verschillende gedachten hebben over 2015.
Voor heel veel mensen is het echter geen reden
om knallend afscheid te nemen van 2015 en

meteen ook een knallende start van 2016 te
maken. Meer dan ooit is het zaak om hierbij
even te denken aan andere zaken zoals knallend vuurwerk (mens en dier) en de luchtvervuiling (milieu).

Uitgelicht
Marius Esselman werkt bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit en was lange tijd
actief lid van PDM. Eind van dit jaar neemt hij
afscheid bij de NVWA. Noor Evertsen zocht hem
op was langer met Marius in gesprek dan dat hij
zelf had gedacht.

Uitgebroken en ontsnapte dieren. We horen
het vaak op de radio of lezen er over in het
dagblad. De wereld achter dergelijke meldingen
is echter veel groter, zo blijkt uit het artikle
van Jan Smit. Hij legt de relatie met de Wet
dieren. Het gaat hier om een andere vorm van
dierenwelzijn.

Tijdens de tweede dag van de boa week raakte
Wil Kroon in gesprek met David Ronoastro. Al
snel bleek haar dat Ronoastro een gedreven
Boa is die zijn werkzaamheden in Amsterdam
uitvoert. Een artikel in de serie Boa zijn is een
vak bleek alweer geboren. Will reisde af naar
Amsterdam om verder kennis te maken met
Ronoastro en zijn organisatie.
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