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STORNOKOSTEN
Regelmatig komt het voor dat een 
afschrijving van een gift mislukt 
doordat er te weinig saldo op de 
bank staat. Deze zogenaamde 
storno’s kosten ons veel geld. Een 
donatie wordt altijd rond de 28ste 
van de maand afgeschreven: laat uw 
steun niet verloren gaan en check 
het saldo op uw bankrekening.

Wist je dat we te vinden zijn  
op facebook, twitter, instagram  
en LinkedIn?
Volg ons daar voor het laatste 
nieuws.    

BAS KOSTERS 
TAS OM 
MEE TE  
PRONKEN

De opdruk ‘Are you fur real’ zorgt ervoor 
dat jij bijdraagt aan het creëren van een 
bontvrije wereld! De tas is verkrijgbaar  
in de kleuren groen, rood en blauw en  
is gemaakt van 100% gecertificeerd 
biologisch katoen. Prijs € 24,95 

BOOD
SCHAPPENTAS 
IK SHOP  
BONTVRIJ

Onze ‘shopper in red’ is hét alternatief voor 
wegwerptassen. Hij is gemaakt van 100% 
gerecyclede PET flessen en ideaal voor  
jouw boodschappen tot maar liefst 10 kilo. 
En dan heeft ie ook nog een geweldig 
statement tegen bont! Prijs € 4,95

UNISEX SHIRT 
BAS KOSTERS 
‘ARE YOU  
FUR REAL’?

Topdesigner Bas Koster heeft speciaal voor 
Bont voor Dieren dit stoere exclusieve 
unisex shirt ontworpen. Het shirt is ge-
maakt van 100% biologisch katoen en is 
Fair Wear gecertificeerd. Een mooi cadeau 
voor jezelf of voor een ander! Prijs € 39,95 

NIEUW! IN DE WEBSHOP! 

DE OPBRENGST VAN ALLE ARTIKELEN KOMT GEHEEL TEN GOEDE AAN ONZE CAMPAGNES VOOR DE DIEREN.

Bestel de artikelen via  
www.bontvoordieren.nl/shop  
of bel naar 020 - 6766600.

BONT VOOR DIEREN IN 2018

BONTVRIJLIJST BLIJFT GROEIEN
Steeds meer winkels en modemerken besluiten te stoppen  
met bont. Het was een bijzonder succesvol jaar voor onze 
internationale campagnes. Topmerken Burberry, Versace,  
Jean Paul Gaultier, Diane von Furstenberg, Michael Kors en 
Jimmy Choo stopten met bont. In oktober zijn we een wereld-
wijde campagne tegen modemerk Prada gestart. Bezorgde 
consumenten konden een mail of brief sturen naar dit mode-
merk, dat helaas nog veel met bont werkt. 

BONT VOOR DIEREN IN HET LAND
Bont voor Dieren heeft een webwinkel waarin kleding, tassen 
en andere producten worden verkocht met een bontvrije 
boodschap. De opbrengst van deze duurzame producten 
komt volledig ten goede aan onze campagnes. De producten 
zijn online of op kantoor te bestellen, maar onze vrijwilligers 
staan ook op beurzen en markten. En daar bleef het dit jaar 
niet bij: naast onze infostand op het jaarlijkse festival Vegfest 
organiseerden we ook het allereerste Bont voor Dieren 
symposium met interessante sprekers en debatten. 

HONDENVLEESFESTIVAL YULIN 
MOET STOPPEN!
Een team van Bont voor Dieren reisde af naar het 
Chinese Yulin om het weerzinwekkende hondenvlees-
festival  op camera vast te leggen. De beelden waren 
te afschuwelijk om te delen, maar het was belangrijk 
om aanwezig te zijn. De hondenhande laren werden 
op hun vingers gekeken en de druk op de overheid 
neemt toe. Zij wordt zich er steeds meer van bewust 
dat de martelingen waarvan dieren het slachtoffer 
zijn, niet zonder wereldwijd protest plaatsvinden.

BONT VOOR DIEREN DEELT 
EXPERTISE FOKVERBODEN  
IN BUITENLAND
Het Nederlandse nertsenfokverbod is een voorbeeld 
voor andere landen. Er zijn al verschillende Europese 
landen met fokverboden, maar nooit eerder werd  
een sector met de omvang van die in Nederland  
(zes miljoen nertsen per jaar!) succesvol verboden. 
Veel van onze buitenlandse zusterorganisaties 
hebben vragen over de details van onze wet, de 
compensatie voor de nertsenfokkers en de uitwer-
king van het verbod. Ook parlementariërs uit andere 
landen zijn geïnteresseerd in de Nederlandse situatie 
en de argumenten waarmee we de verschillende 
rechts zaken die de fokkers hebben aangespannen, 
hebben gewonnen. Bont voor Dieren reisde daarom 
af naar Servië, Bosnië en Herzegovina, Praag en zelfs 
New York om lezingen te geven en deel te nemen 
aan vergaderingen. Samen met de wereldwijde Fur 
Free Alliance zetten we de campagnes voor nationale 
fokverboden voort. 

BEKENDE NEDERLANDERS SPREKEN 
ZICH UIT TEGEN BONT
Voetballer Patrick Kluivert, zijn vrouw Rossana en hun kinderen zetten 
zich al jaren in voor Bont voor Dieren. Het afgelopen jaar signeerden 
zij verschillende artikelen uit onze webwinkel, die vervolgens online 
weggegeven werden aan trouwe bontgenoten. In november ontwierp 
topdesigner Bas Kosters voor ons een T-shirt en tas met een bontvrije 
boodschap. De opbrengst gaat volledig naar de campagnes tegen de 
bontindustrie. Bekende sporters, acteurs, cabaretiers en opiniemakers 
kwamen bijeen voor een fotoshoot. Deze foto’s werden vervolgens  
op grote schaal online verspreid. Onder andere Sophie Hilbrand, Eddy 
Zoëy, Loretta Schrijver, Ruben van der Meer, Sanne Vogel, Anna Drijver 
en Miryanna van Reeden werkten mee aan deze campagne. 

DOMME BONTJES 
Presentator Wilfred Genee droeg een kraag van vossenbont en was 
daarmee een van de genomineerden in onze jaarlijkse Dom Bontje 
verkiezing. Nadat er massaal gestemd was, liet hij veelvuldig bont-
draagster prinses Beatrix,  rapper Ronnie Flex en stylist Bastiaan van 
Schaik achter zich. In de uitzending van Hart van Nederland reikte 
Bont voor Dieren directeur Nicole van Gemert de oneervolle prijs tot 
Dom Bontje 2017 aan hem uit. Wilfred Genee nam de prijs sportief  
in ontvangst en beloofde zijn leven te beteren en geen bont meer te 
dragen. De verkiezing voor het domste bontje van 2018 is deze maand 
weer gestart: er kan gestemd worden op sporters Anky van Grunsven, 
Ireen Wüst, Robin van Persie en Georginio Wijnaldum, zanger Thomas 
Berge en vlogster Famke Louise. 

BONTFOKVERBOD VOOR 
NOORWEGEN EN BELGIË
Overwinning! Zowel Noorwegen als België hebben  
in 2018 definitief besloten tot een bontfokverbod. 
Onze campagnes voor nationale fokverboden zijn 
succesvol: inmiddels hebben 17 landen een bont- 
 fok verbod of zijn met de voorbereidingen daarvan  
bezig. Ondertussen is de onrust toegenomen bij de 
vertegenwoordigers van de bontindustrie. Er is een 
sterke lobby gaande in het Europees Parlement om 
keurmerken voor bont te introduceren en consumen-
ten te wijzen op de schadelijke effecten van nepbont. 
Het is voor ons niet moeilijk deze argu menten te 
weerleggen; onafhankelijk onderzoek en undercover 
opnamen laten overtuigend zien dat duurzaam, 
verantwoord of diervriendelijk bont niet bestaat! 

E-MAILACTIE TEGEN DE CANADESE ZEEHONDENJACHT
Ieder jaar voeren wij campagne tegen de wrede zeehondenjacht in Canada. We weigeren  
ons erbij neer te leggen dat jaarlijks tienduizenden pups doodgeknuppeld worden voor  
hun vacht! Al 35 landen hebben importverboden ingesteld, waardoor de markt voor zee-
hondenbont vrijwel geheel is opgedroogd. De jacht is niet meer winstgevend en moet zelfs 
gesubsidieerd worden door de Canadese overheid. Toch heeft Canada nog niet de laatste  
stap gezet om deze gruwelijke jacht te beëindigen. Bont voor Dieren is een e-mailactie gestart 
om de Canadese premier Justin Trudeau nogmaals met argumenten te overtuigen dat de 
zeehondenjacht niet meer van deze tijd is. In een week tijd werden al meer dan 3500 e-mails 
verstuurd. Samen blijven we de druk opvoeren om een einde aan deze absurde dierenmis-
handeling voor elkaar te krijgen. 

FUR FREE CHINA
Samen met dierenvrienden 
en betrokken volgers  
hebben we voldoende geld 
opgehaald om een documentaire te 
maken in China. We willen het ware verhaal vetellen  
achter de bontindustrie. De film met indrukwekkende 
beelden wordt in 2019 gepresenteerd aan het publiek. 

SAMENWERKING TEGEN 
NEDERLANDSE NERTSEN-
FOKKERS

Samen met Animal Rights 
hebben we het afgelopen  
jaar vele rechtszaken en 
juridische procedures 
gevoerd tegen nertsenfokkers 
in Nederland. Veelal met 
succes. Zo gaf de rechter  
ons gelijk in een zaak tegen 

de NVWA, die weigerde de door ons gemaakte 
under coverbeelden mee te nemen in het strafrechte-
lijk onderzoek. Samen met Eyes on Animals legden  
we gruwelijke omstandigheden bij een Nederlands 
nertsentransport naar Polen bloot en deden aangifte.  
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