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Voorwoord
2019 is voor Bite Back omgevlogen: in België en Nederland samen organiseerden we meer dan 165 
acties en activiteiten. Alweer een record! Een welgemeende dankjewel aan alle vrijwilligers, leden en 
sympathisanten die dit resultaat mogelijk maakten.   

De grootste blikvanger van het afgelopen jaar, was de Mars voor de Sluiting van de Slachthuizen. 
De organisatie van dit event zorgt ervoor dat dierenrechten in de (nationale) media komen en dat er 
eindelijk aandacht is voor de trieste en korte levens van miljarden dieren. Naast de Mars kreeg ook 
de lancering van onze nieuwe campagne #Uitgemolken, over het leed achter de zuivelindustrie, heel 
wat aandacht. Daar zijn we blij om, want het lot van melkkoeien is voor velen nog onbekend. In de 
toekomst zetten we graag verder in op deze campagne. 

Het virtual reality project iAnimal past perfect in het plaatje, aangezien we 360° beelden kunnen 
tonen van het leven van een melkkoe. Dit jaar haalden we 800 views, wat het totaal sinds de start op 
4400 brengt.

We staken onze website in een nieuw jasje, deelden 7000 Maak Een Verschil brochures uit, toonden 
de documentaire The End of Meat aan honderden geïnteresseerden. Onze social media kanalen 
kenden een flinke groei van volgers waardoor we meer mensen bereiken. En we kwamen meer 
dan 60 keer in de reguliere media met onze dierenrechtenboodschap. Goed voor een bereik van 
miljoenen lezers, kijkers of luisteraars. 

Het is dankzij onze donateurs dat we jaar na jaar aan een rechtvaardige wereld voor alle dieren 
kunnen blijven werken. Bite Back is volledig afhankelijk van donaties en krijgt verder geen financiële 
steun, daarom willen we je graag vragen om ons ook in de toekomst te blijven steunen.

Voor de dieren, 
Het Bite Back Team 
Melissa, Benjamin en Sara



ACTIES & projecten

In 2019 organiseerden we, of deden we mee aan, In België en Nederland tezamen 
165 acties. Gaande van vegan outreach tot de dolfinariumacties, maar ook infostands 
op festivals of events, flyeracties aan hogescholen of universiteiten, screenings van 
de documentaire The End of Meat, lezingen, benefieten en grotere events zoals de 
lancering van Uitgemolken, ... De kers op de taart blijft de Mars voor de Sluiting van de 
Slachthuizen in Brussel.

SOLIDAIRE & INCLUSIEVE WERKING

We proberen ook zoveel mogelijk solidair te werken en namen deel aan een aantal acties 
voor vrouwenrechten, LGBTQ+ rechten, etc. 
Ook ondersteunen we onze collega’s van Animal Rights, All for Animals, The Official Animal 
Rights March, ... door regelmatig aanwezig te zijn op hun acties.

MAAK EEN VERSCHIL

Van onze vegan outreach brochure Maak Een Verschil deelden we in 2019, 7.000 
exemplaren uit. Er wordt momenteel gewerkt aan een vernieuwde versie voor België (deze 
wordt afgewerkt en gedrukt in 2020). 



VOOR DE SLUITING VAN HET DOLFINARIUM

Voor de dolfinariumactie blijven we verder inzetten op de maandelijkse acties. Om het 
aantal deelnemers omhoog te brengen, gaan we een vernieuwde aanpak tegemoet. 
We gaan verder met de promotie voor de petitie waarvoor we in België reeds 1.282 
handtekeningen hebben.

THE END OF MEAT

We screenden de documentaire The End of Meat op 8 plaatsen in België en bereikten 
hiermee 1.550 mensen. De kijkers vulden nadien een survey in en gaven de docu een 
gemiddelde score van 7,7/10. Meer dan 90% van de kijkers beveelt de documentaire aan 
anderen aan. 1 op 4 kijkers is vegan en 1 op 4 is omnivoor. Meer dan de helft gaf aan dat 
The End of Meat hun kijk op vlees en zuivel beïnvloed heeft en dat ze minder vlees en zuivel 
gaan eten.

MEETBAARHEID

We blijven voor alle facetten van de organisatie verder inzetten op meetbaarheid. Hier 
kruipt tijd in om dit alles bij te houden, maar het zorgt er ook voor dat we zien waar we 
successen boeken en waar nog werk aan de winkel is.



nieuwe campagne

Eén van onze doelen voor 2019 was een nieuwe campagne over de zuivelindustrie 
creëeren. We zijn hierin geslaagd dankzij tal van vrijwilligers: voor de research, het grafisch 
design en voor de lanceringsacties.

UITGEMOLKEN

Uitgemolken schetst een zo breed mogelijk beeld over de zuivelindustrie in Vlaanderen. In 
het digitaal rapport van 50 pagina’s staat tal van informatie over deze industrie, allemaal 
onderbouwd met wetenschappelijke en officiële bronnen in combinatie met verhalen over 
dieren in sanctuaries. In onze gedrukte folder (oplage: 5.000) hebben we deze informatie 
zo kort en krachtig mogelijk weergegeven. De meerderheid van de foto’s werden genomen 
in Vlaamse melkveehouderijen. 
Dankzij de folder, verschillende actieborden en -banners kunnen we met de campagne ook 
op straat aan de slag. In combinatie met een proeverij van plantaardige zuivelproducten, 
zorgt dit voor een nieuwe en aantrekkelijke actie.

In 2020 plannen we verder te gaan met deze campagne.



(online) media

Voor onze online media werken we met een online media plan. Het is een basis voor 
ons handelen op online media. Ook via deze weg proberen we interesse te wekken voor 
dierenrechten en veganisme. We doen dit o.a. door het delen van relevante artikels over 
dieren en de industrie, maar ook door verhalen van individuele dieren te delen. 

SOCIAL MEDIA

We zien dat de inzet op social media loont. Op al onze social media kanalen zijn er heel 
wat volgers bijgekomen!  
Onze social media kanalen worden bijna dagelijks geüpdatet. 

NIEUWSBRIEF

Ook op onze nieuwsbrief zijn de inschrijvingen stevig omhoog gegaan. Dit komt door het 
inzetten op de nieuwsbrief aan stands, maar ook dankzij onze petitie tegen het dolfinarium.  
De nieuwsbrief wordt minstens 1 keer per maand verstuurd. We verstuurden 14 algemene 
nieuwsbrieven in 2019. 

IN DE MEDIA

In de reguliere media verschenen we 61 keer in 2019, waarvan 56 keer in de (online) 
geschreven media en 5 keer op de lokale televisie.



nieuw kantoor

Na een personeelswijziging begin december 2018, waarbij we van 1,6 VTE naar 1,8 VTE 
gingen, kregen we ook een nieuw kantoor! 

We verhuisden we naar een ruim, licht en gezellig kantoor in Kaggevinne (Diest, Vlaams-
Brabant). 
Het is er fijn werken, zowel voor de werknemers als voor vrijwilligers. Het grootste pluspunt 
is dat we als omgeving het prachtige dierenopvangcentrum Forrest & Friends hebben.

De pluspunten aan dit kantoor zijn dat het erg ruim is en we hier makkelijk vergaderingen 
door kunnen laten gaan, maar ook kleine events zoals een activistendag. Bovendien kunnen 
we makkelijk vrijwilligers ontvangen en aan het werk zetten.



iAnimal

iAnimal blijkt een zeer efficiënte en effectieve manier van vegan outreach. 

Dit jaar vertoonden we de beelden reeds 731 keer. In totaal brengt ons dat op 4356 
views!

We maakten eind vorig jaar een survey over iAnimal. Hiervoor zijn invulformulieren beschik-
baar aan de stand. 
Omdat we nog niet ver staan met ons onderzoek, kunnen we de resultaten nog niet analyser-
en. Voorlopig lijkt het erop dat mensen hun interesse voor dieren, veganisme en/of plantaar-
dige voeding gewekt wordt.

Op de website proberen we iAnimal in de kijker te zetten door er in verslagen van acties 
wat dieper op in te gaan. We hebben ook reeds een artikel uitgewerkt over de voordelen 
van iAnimal (gebaseerd op onderzoek van Animal Equality) en hebben een crowdfunding 
lopen om extra VR brillen aan te kopen.



Educatie

We hebben meer dan 340 mensen bereikt met onze lezingen in middelbare scholen!

Regelmatig worden we opnieuw uitgenodigd door dezelfde leerkrachten, ze vertellen het 
ook daar aan andere leerkrachten die ze kennen.

We lieten een promokaartje maken en drukken om te verdelen onder geïnteresseerden. 
Daarnaast kreeg “educatie” ook meer zichtbaarheid op de website. Wanneer er meerdere 
lesgevers zijn, kunnen we verder promotie maken.

Indien je iemand die aan de slag wilt gaan bij team educatie, stuur een mailtje naar 
vrijwilligers@biteback.org.
Indien je graag een lezing wil boeken in jouw school of voor een groep, laat het ons zeker 
weten via educatie@biteback.org.

mailto: vrijwilligers@biteback.org
mailto:educatie@biteback.org


WEBSITE

In de eerste helft van het jaar hebben we reeds 31.098 unieke bezoeken op de website 
gekregen. 40% komt hierop terecht via een zoekmachine, 28% direct en 27% via sociale 
media (de overige zijn ‘andere’ of via verwijzingen op websites). Iets minder dan de helft 
van de bezoekers bekijkt de site mobiel. In 2019 hadden we 80.993 pageviews (waarvan 
66.280 unieke).
De meest bekeken pagina’s zijn de webwinkel, petitie, nieuws en uitgemolken.

VERNIEUWDE WEBSITE

Dankzij het harde werk van onze IT specialist werd de website eind 2019 vernieuwd. Ze 
ziet er nu frisser en moderner uit, waardoor het weer aantrekkelijker wordt om op de website 
te blijven. 



Foto: Jo-Anne McArthur | WeAnimals


