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BRIEF AAN DE CEO VAN KFC 

Originele Engelse versie:  Letter to the CEO of KFC | Plum Village 

 

Dharma Cloud Temple 

Plum Village Meditation Center 

Dordogne, France 

 

David C. Novak, CEO en president  

Yum! Brands, Inc. 

Geachte heer Novak, 

Ik hoop dat u in goede gezondheid bent als u deze brief ontvangt. 

Ik heb gehoord dat de toeleveranciers van KFC kippen de keel doorsnijden terwijl ze bij vol bewustzijn zijn, 

dat veel dieren nog steeds bij bewustzijn zijn als ze in kokend water verdronken worden en dat KFC weigert 

hun leveranciers ervan te overtuigen methodes te gaan gebruiken die menselijker zijn, zowel voor de 

kippen als voor de mensen die met deze vogels werken. Ik heb ook gehoord dat de kippen die voor KFC 

gefokt worden genetisch en farmacologisch zo gemanipuleerd zijn, dat ze onnatuurlijk groot worden, zo 

snel dat ze door hun eigen lichaamsgewicht kreupel worden. Dit zijn erg verontrustende zaken om over na 

te denken. 

Ik heb seminars aan ondernemers zoals u gegeven; veel van mijn vrienden zijn ook ondernemer en ik 

begrijp de druk waaronder u moet staan. Ik weet ook zeker dat u een meelevend hart heeft. Als deze 

berichten waar zijn, wilt u dan alstublieft even stilstaan en over de kwestie nadenken? Geen enkel wezen 

dat kan voelen zou zo wreed behandeld moeten worden. Kippen zo meedogenloos behandelen schaadt 

niet alleen elk van deze dieren, maar ook ieder van ons, uzelf en degenen die u lief heeft inbegrepen. Ik 

weet zeker dat als u diep kijkt, u dit ook helder zult zien en vastbesloten zult zijn een andere manier te 

vinden. Ik geloof dat u al diep in uw hart weet dat succes in het leven niet alleen in dollars en geld gemeten 

kan worden. 

Overweeg dit alstublieft en doe alstublieft uw best om op zijn minst de aanbevelingen van uw eigen 

dierenwelzijnsadviseurs te implementeren. Ook ben ik er voor u en ik zou graag van u horen. U kunt mij via 

mijn assistent, Zr. Pine, bereiken: ubcadmin@earthlink.net.  

Dank u wel, beste vriend, dat u de tijd genomen heeft deze brief te lezen. 

 

Thich Nhat Hanh, zenmeester 
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