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Campagne Namibië 
STOP DE KNUPPELS  

IN NAMIBIË

Modehuis Prada  
bontvrij! 

De bontindustrie  
eindigt waar jouw  

vakantie begint
8

SLEUTELHANGER  
MET WINKELMUNTJE
Een winkelwagenmuntje komt altijd van 
pas.
En met zo’n schattig slapend vosje is het 
ook gewoon als hele leuke sleutelhanger 
te gebruiken.

BAS KOSTERS 
TAS 
Handig om je spullen in 
te doen voor bijvoor-
beeld een dagje strand, 
festival of stedentrip.
Bestel ’m snel.

BONT VOOR DIEREN WIL EEN EINDE MAKEN AAN HET DIERENLEED DAT DE BONTINDUSTRIE VEROORZAAKT. WIJ VOEREN ACTIE NAMENS JOU! 
STICHTING BONT VOOR DIEREN Panamalaan 110, 1019 AZ Amsterdam. 
Tel: 020 676 66 00, e-mail: info@bontvoordieren.nl, website: www.bontvoordieren.nl
IBAN: NL68 TRIO 0338 6252 32
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ONZE ARTIKELEN BESTELLEN? GA NAAR BONTVOORDIEREN.NL/SHOP OF BEL 020 - 676 66 00

Nieuws 
uit de  
webshop

Onze populaire opdruk is opnieuw verkrijgbaar!  
Dit T-shirt is een must voor iedere dier vriendelijke 
fashionista.

Het stijlvolle T-shirt is ook nog eens van heerlijk  
zacht en duurzaam Modal gemaakt.

e29,95

e19,95

e3,50

NIEUW! 
T-SHIRT: 
MAKE LOVE  
NOT FUR



OVERWINNING! 
 

Bont voor Dieren heeft hier 
samen met de Fur Free 
Alliance in 2018 een grote 
campagne voor gevoerd.  
We riepen wereldwijd mensen 
op een protestmail te sturen. 
En niet zonder succes! Meer 
dan een half miljoen mensen 

hebben aan onze oproep 
gehoor gegeven en contact 
opgenomen met Prada. 

Dit was het laatste zetje dat 
Prada nodig had om deze stap 
te zetten en een bontvrije 
toekomst tegemoet te gaan. 

DE LIJST MET  
BONTVRIJE  
MODEHUIZEN  
WORDT STEEDS 
LANGER:
  PRADA  
(vanaf zomer 2020)

  MIU MIU  
(vanaf zomer 2020)

   DKNY  
(vanaf herfst 2019)

  MICHAEL KORS
  JIMMY CHOO
  CHANEL
  FURLA
  GUCCI
  JEAN PAUL GLAULTIER
  COACH
   DIANE VON FURSTENBERG
  BURBERRY
  MAISON MARGIELA
  VERSACE
  CALVIN KLEIN
  RALPH LAUREN
  STELLA MCCARTNEY
  TOMMY HILFIGER
  HUGO BOSS
  ARMANI
  BOTTEGA VENETA
  KATE SPADE
  LACOSTE
  NET-A-PORTER
  SHRIMPS
  VIVIENNE WESTWOOD
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n Lieve dierenvriend,

Het is nu ruim drie maanden geleden dat ik begonnen ben als directeur bij 
Bont voor Dieren. Ruim drie maanden dat ik samen met ons team namens  
jou opkom voor alle dieren in de bontindustrie. En wat ben ik trots en blij,  
want dankzij jouw steun hebben we in deze afgelopen maanden weer 
successen geboekt.

Prada, een van de grootste en invloedrijkste modehuizen, stopt met het gebruik van bont! Van onze 
collega’s in het buitenland hebben we ook goed nieuws. In Duitsland zijn alle nertsenfokkerijen sinds 
afgelopen april definitief verdwenen. Hiermee is er een einde gekomen aan de Duitse bontindustrie! 
Begin dit jaar was er in Estland een succesvolle online- en postercampagne gevoerd, mede dankzij 
de steun van Bont voor Dieren. In deze campagne ‘My mother, not your coat’ (Mijn moeder, niet 
jouw jas) zijn diverse parlementsleden, hoge ambtenaarsfunctionarissen en influencers succesvol 
benaderd, waardoor Estland nu een stap dichterbij een nationaal fokverbod is. Zo hebben we als 
Bont voor Dieren, samen met onze partners in het buitenland, verschillende hoopvolle gebeurtenis-
sen mogen vieren.

Ook in eigen land sluiten steeds meer nertsenfokkerijen definitief hun deuren door het nertsenfok-
verbod dat vanaf 2024 ingaat. Maar we zijn er natuurlijk nog niet! Want er zijn modemerken in 
Nederland die het nog vertikken om bontvrij te gaan. En we krijgen nog steeds meldingen binnen 
over nertsen in fokkerijen die onder erbarmelijke omstandigheden leven. In angst en wanhoop, 
wachtend op een gruwelijke dood. Ook de bontkragen en bontaccessoires zijn helaas nog niet uit 
het straatbeeld verdwenen. 

Samen met jou blijven we deze strijd vastberaden voeren om de dieren niet aan hun lot over te 
laten. Om ze een stem te geven. Om ze van een marteldood te verlossen.

Met diervriendelijke groet,

Natalie Wanga, directeur

PS: Voorlichting en onderzoek zijn heel belangrijk in ons streven naar een bontvrije wereld. Jongeren 
worden helaas nog beïnvloed door bepaalde beroemdheden om bontkragen te dragen. Voorlichting 
op scholen en social media helpen om deze jongeren bewust te maken om te stoppen met het 
dragen van deze schaamkragen. Jouw financiële en morele steun blijven belangrijk om dit mogelijk 
te maken!

MODEHUIS PRADA 
STOPT MET BONT

Dat Prada bontvrij gaat is de 
volgende grote klap voor de 
bontindustrie. Doordat het ene  
na het andere populaire modehuis 
stopt met bont, daalt de vraag. 
Hierdoor kelderen de prijzen voor 
bont en krijgt de bontindustrie  
het steeds moeilijker. 

Bont voor Dieren blijft samen  
met de Fur Free Alliance dit soort 
campagnes voeren, tot er geen 
modehuizen, kledingmerken  
en winkels meer zijn die bont 
verkopen. 

De Prada Group, eigenaar van de bekende Italiaanse 
modehuizen Prada en Miu Miu, gaat vanaf de lente-zomer 
collectie 2020 bontvrij! De huidige collectie wordt nog wel 
verkocht tot de voorraad op is. 
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Een economische studie in 
opdracht van Bont voor Dieren 
wijst uit dat het zeehondentoe-
risme in Namibië 300% meer 
oplevert dan de jacht. Dit is 
beter voor de dieren, de 
toeristen en de bevolking!

ONZE CAMPAGNE
Beelden van de jacht zijn 
schaars en heel moeilijk te 
verkrijgen. Het team van  
Bont voor Dieren dat destijds  
in Namibië was, werd gearres-
teerd. Daarbij werden alle 
beelden, behalve één filmfrag-
ment welke vervolgens de 
wereld overging, vernietigd.  
Zo stil wil de overheid dat de 
jacht plaatsvindt. Mede om 
deze reden is er zo weinig 
bekend over de jacht. 

De campagne STOP DE 
KNUPPELS IN NAMIBIË staat in 
het teken van de Namibische 
jacht, om deze net zo op de 
kaart te zetten als de Canadese 
zeehondenjacht. Wij gaan op 
straat in gesprek met zoveel 
mogelijk mensen, op onze 
social mediakanalen gaan wij 
filmpjes en berichten plaatsen 
die inhoudelijk veel informatie 
bevatten over de jacht en het  
is mogelijk om een protestmail 
naar het Namibische ministerie 
van Visserij te sturen.

HELP MEE!
Steun onze strijd tegen de 
Namibische zeehondenjacht! 
Ga naar www.stopdeknuppels.nl 
en stuur een protestmail naar 
de Namibische Minister van 
Visserij Benard Esau en deel 
onze berichten die we plaatsen 
op social media. 

Vrijwel iedereen kent de verschrikkingen van de Canadese 
zeehondenjacht. Daar staat tegenover dat maar weinigen 
weten van het bestaan van de zeehonden jacht die jaarlijks 
plaatsvindt in Namibië. Tienduizenden jonge en volwassen 
Kaapse pelsrobben worden op de Namibische stranden 
doodgeknuppeld voor hun vacht.  
De overheid houdt hierover de kaken stijf op elkaar. Bont 
voor Dieren voert daarom in juli en augustus de campagne 
STOP DE KNUPPELS IN NAMIBIË.

De zeehondenjacht in Namibië 
noemen wij niet voor niets ‘de 
stille jacht’. De overheid van 
Namibië probeert de jacht te 
verdoezelen door cijfers over 
het aantal dieren dat gedood 
wordt uit de kranten te houden. 
Tot een aantal jaar geleden 
werden deze cijfers nog wel 
gecommuniceerd. Dat de jacht 
nog altijd plaatsvindt is een feit, 
want uit onderzoek van Bont 
voor Dieren blijkt dat er tot en 
met 2017 nog bontproducten 
zijn geëxporteerd naar landen 
als China en Rusland. Afgelo-
pen jaren was de vergunning, 
die nodig is om op pelsrobben 
te mogen jagen, in handen van 
de zakenman Hatem Yavuz. 
Deze liep eind december 2018 
af. Het was daardoor mogelijk 
om je in te schrijven voor het 

verkrijgen van een nieuwe 
vergunning. Naar wie deze is 
gegaan, heeft de regering niet 
bekend gemaakt. 

TOERISTEN
Ook reizigers die het land 
bezoeken zijn onwetend over  
de jacht. Jaarlijks bezoeken 
meer dan 1 miljoen toeristen 
Namibië om de prachtige natuur 
en landschappen te bewonde-
ren. Wat zij niet weten is dat  
de stranden waar is gejaagd 
worden schoongeveegd, voordat 
de toeristen het gebied kunnen 
bereiken. Van de slachting, 
waarbij in de vroege uren 
honderden dieren zijn opge-
jaagd, geschopt en doodge-
knuppeld, is enkele uren later 
wanneer de toeristen arriveren, 
geen spoor meer te bekennen. 

Knip deze  

miniposter uit en 

hang hem op!

STOP DE KNUPPELS IN NAMIBIË
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VOORDELIG 
SCHENKEN

Wij zijn heel dankbaar voor 
onze sterke achterban en 
donateurs. Graag brengen 
wij onder de aandacht dat 
het ook mogelijk is om ons 
structureel te steunen door 
middel van een schenking. 
De schenking wordt gedaan 
met een aantrekkelijk 
belastingvoordeel, want je 
kunt je gift volledig aftrekken! 
Hierdoor ontvang je een 
deel terug van de Belasting-
dienst. Het is mogelijk om 
de schenking notarieel vast 
te leggen of een onder-
handse schenking te doen.

Dankzij schen kingen 
kunnen wij ook op lange 
termijn campagnes 
opzetten en uitvoeren.  
Er geldt geen minimum- of 
maximumbedrag dat van  
de belasting afgetrokken 
kan worden, zoals bij 
gewone giften. Makkelijker 
kunnen we het niet maken! 

Ga voor meer informatie 
over schenken naar onze 
website en klik bij titel  
‘Wat kan jij doen’ op 
‘schenken’ of bel ons 
tijdens kantooruren  
op 020 - 676 66 00.

BONT VOOR DIEREN EN 
HONGAARSE ANTI-BONT 
LIGA SAMEN TEGEN DE 
BONTINDUSTRIE
Samen staan we sterk! Bont voor Dieren ondersteunt in het 
najaar van 2019 de opvallende anti-bont campagne van de 
Hongaarse AntiBont Liga MSZEL (Maygar Szörmeellenes 
Liga). Door onze kennis en ervaring te delen met andere 
landen en organisaties, worden kansen om bontfokverboden 
te realiseren nog groter.

MSZEL is een jonge organisatie met alleen vrijwilligers. Desondanks 
heeft MSZEL al verschillende ludieke acties georganiseerd.  
Bont voor Dieren heeft MSZEL een financiële bijdrage van € 500,-  
toegekend voor hun najaarscampagne. Voor ons is dit een relatief 
klein campagnebedrag, maar in Hongarije kan men er een flitsende 
nationale campagne van financieren met een groot publiek én 
politiek bereik. Ervin Nagy, de voorzitter van MSZEL, is heel blij 
omdat Bont voor Dieren de allereerste organisatie is die MSZEL  
met een bijdrage ondersteunt.

NERTSENFOKKERIJ 
WORDT  
CARAVANSTALLING

De fokkerij heeft op eigen 
verzoek de omgevingsver-
gunning laten intrekken.  
De gemeente Zuidplas heeft 
een nieuwe vergunning 
verleend voor het starten 
van een caravanstalling.  
Dit bedrijf was het enige in 
de gemeente Zuidplas waar 
nertsen werden gehouden.

Bont voor Dieren heeft 
tien talen jaren hard geknokt 
voor de totstandkoming  
van het nertsenfokverbod. 
Uiteraard zijn we heel blij  
dat dit bedrijf eerder dan 
2024 gestopt is. Hiermee  
zijn de levens van duizenden 
nertsen bespaard! Dat er 
nog maar vele caravan -
stallingen mogen volgen. 

Wij werken samen met Booking.com. Boek  
via de online vakantieaanbieder een verblijf, dan 
ontvangen wij een deel van die boekingskosten 
om te gebruiken voor onze campagnes tegen  
de bontindustrie.

Wie via www.booking.com/supportbontvoor-
dieren een kamer boekt, geeft daarmee direct 
een percentage van 7% van de boeking aan  

De bontindustrie 
eindigt waar jouw 
vakantie begint! 

Bont voor Dieren. Geen extra kosten dus, maar 
een grote gift voor de coyotes, wasbeerhonden, 
nertsen, vossen, zeehonden en vele andere  
dieren die slachtoffer zijn van de bontindustrie. 
Voorbeeld: Bij het boeken van een weekend weg 
voor € 200, ontvangen wij een bedrag van € 14. 
Denk dus aan ons bij het boeken van een kamer 
en ga met een extra goed gevoel op vakantie. 
Mind your step!

Een goed voorbeeld voor  
de overgebleven nertsen-
fokkers: de eigenaar van  
een fokkerij in Zevenhuizen 
wacht niet tot het fokverbod 
ingaat in 2024. Hij bouwt  
zijn terrein om tot caravan-
stalling!
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