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Wie?
Jan Willem van der Werf, 51 jaar.
Hobby’s: zwemmen, fietsen, gamen,
schrijven en schilderen. Interesses:
Science fiction en fantasy, geografie en
mijn twee katten.

NERTSENFOKKERIJEN:
OVER EN SLUITEN!
WILDE DIEREN OF
LANDBOUWHUISDIEREN?

Hoe lang ben je actief als vrijwilliger?
Sinds het voorjaar van 2010. Voormalig
bestuurslid Erno Eskens gaf een lezing
over bont tijdens het Viva Las Vegas
festival. Ik heb mij toen direct aangemeld
als vrijwilliger en ben begonnen als
archiefmedewerker op kantoor.
Waarom zet jij je in?
Dieren hebben rechten, net als wij.
Dieren ervaren emoties, voelen pijn,
kunnen denken en hebben een eigen
vorm van communiceren. Doe een dier
niet aan wat je een mens ook niet aan
zou doen.
Wat zijn je werkzaamheden?
Momenteel acteer ik als mascotte Wally
de Wasbeerhond tijdens straatacties.
Ook schrijf ik af en toe tekstjes namens
Wally. Daarnaast schrijf ik alle speelse,
maar toch confronterende nominatieteksten voor de artiesten die kans maken
op de Dom Bontje titel. Ik vind het

geweldig hoe Famke Louise haar Dom
Bontje ‘winst’ heeft opgepakt door
daarna de documentaire ‘Bont Girl’ te
maken. Al hoop ik dat bont snel de
wereld uit is en mijn werkzaamheden
niet meer nodig zijn.

HET GEZICHT
ACHTER WALLY

Hoe is het om Wally te zijn?
Ik ga lekker uit mijn bol als ik in het pak
van Wally kruip! Beetje swingen, flirten,
dollen en high fives geven. Je krijgt
vooral veel liefde terug van mensen en
kinderen die een knuffel willen of met je
op de foto gaan. Ik ben dankbaar dat ik
mijn steentje mag bijdragen en daar is
Wally het mee eens!

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
FOTO’S: Bont voor Dieren, Marc Deurloo, Oikeutta Eläimille,
Cherry Blossom Productions
VORMGEVING EN DRUKWERK: rijser.nl ISSN-NUMMER: 158-8976

HOOP VOOR
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IN NAMIBIË?
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OVER EN SLUITEN!
tegenwoordiging in dat het houden van
dieren op industriële en massale wijze,
leidt tot leed bij mens en dier. Deze
sector moet de deuren daarom gelukkig
zo snel mogelijk sluiten”.

NERTSENFOKKERIJEN:
OVER EN SLUITEN!
Op 23 juni is in de Tweede Kamer
de motie van de Partij voor de
Dieren (PvdD) en de Partij van de
Arbeid (PvdA) aangenomen die het
beroepsmatig fokken van dieren die
gevoelig zijn voor het coronavirus
verbiedt. Dit betekent dat alle
nertsenfokkerijen in Nederland
snel moeten sluiten! Dit is prachtig
nieuws voor de vijftien miljoen
dieren die nu niet onnodig voor en
door de bontindustrie zullen lijden.
Naast de PvdD en PvdA stemden
GroenLinks, D66, SP, PVV, DENK, FvD,
50Plus en Groep Krol/van Kooten-Arissen voor de motie. Wij zochten Esther
Ouwehand van de PvdD op in Den Haag
om haar te feliciteren. Esther: “Ik ben
hier superblij mee! We hebben al veel
te lang moeten wachten op dit nertsen
fokverbod door de overgangstermijn
tot 2024. Nederland had de discutabele
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primeur om als eerste land ter wereld
corona te hebben in de nertsenfokkerij.
Omdat nertsen corona kunnen krijgen en
vervolgens een reservoir vormen, zijn de
dieren een gevaar voor de volksgezond
heid. Op basis daarvan heeft de Tweede
Kamer besloten dat het aan het eind van
dit jaar afgelopen moet zijn!”
Maar er is nog meer goed nieuws voor
de nertsen. Er is besloten dat alle
geruimde fokkerijen niet opnieuw open
mogen. Ook de motie voor het in stand
houden van het vervoersverbod is
aangenomen. Nertsenfokkers mogen
hun dieren hierdoor niet naar het
buitenland vervoeren.
Directeur Sandra Schoenmakers over
deze memorabele uitslag: “We zijn
ontzettend blij en trots! Onze jarenlange
strijd is niet voor niets geweest. Eindelijk
ziet de meerderheid van onze volksver

WAT GAAT ER NU GEBEUREN
Het kabinet moet laten weten hoe het
met de aangenomen moties omgaat.
Daarbij wordt druk gezet op minister
Schouten om met een verbeterde
regeling te komen voor nertsenfokkers
die willen stoppen. Het fokken van
nertsen gebeurt altijd jaarlijks in maart.
Alle fokdieren voor dit jaar zijn dus al
geboren. Voordat opnieuw gefokt mag
worden in 2021, moet het kabinet
duidelijk maken dat de moties uitgevoerd
gaan worden en dat het fokken van
dieren per direct niet meer mag.
ONZE STRIJD DE AFGELOPEN
MAANDEN
De motie voor de vervroegde sluiting
van alle nertsenfokkerijen werd in eerste
instantie afgewezen. Er waren toen al
meerdere besmettingen op fokkerijen.
Twee mensen hadden het virus via
nertsen opgelopen. Het was de reden
voor Bont voor Dieren en Animal Rights

om gezamenlijk een protestmail te starten
voor de vervroegde sluiting. Deze is ruim
16.000 keer ondertekend. Minister
Schouten maakte vervolgens bekend
dat alle besmette fokkerijen in Brabant
en Limburg geruimd zouden worden.
Wij tekenden bezwaar aan tegen het
ruimen. Tegelijkertijd maakten wij bekend
te gaan demonstreren voor de vervroegde sluiting en tegen het doden van
honderdduizenden onschuldige dieren.
Ook pleitten wij direct voor het definitief
gesloten houden van fokkerijen, mocht
er toch worden geruimd. De rechter wees
ons bezwaar helaas af. De weken erna
werden op zeventien fokkerijen meer
dan een half miljoen nertsen vergast.

Onze strijd voor de vervroegde sluiting
van alle nertsenfokkerijen kreeg van
over de hele wereld steun. Alle 54
zusterorganisaties van de Fur Free
Alliance riepen de Nederlandse regering
op niet te wachten tot 2024. Ook eisten
alle organisaties in hun eigen land om
opheldering over mogelijke corona
besmettingen op bontfokkerijen.
Zij eisten allemaal de directe sluiting
van deze bedrijfstak. De strijd voor
een bontvrije wereld is in volle gang!
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ZEEHONDENJACHT CANADA

ZEEHONDENJACHT CANADA
maximum van zes dieren per jager.
Halverwege mei waren de dieren groot
en sterk genoeg om hun jaarlijkse trek
naar het noorden te starten, waar ze niet
meer bereikt kunnen worden door de
jagers.

OVERWINNING VOOR
DE ZEEHONDEN!
Voor het eerst sinds onze oprichting
heeft er in Canada geen commerciële
zeehondenjacht voor bont plaats
gevonden! Oorzaak is de wereldwijde
coronacrisis, waardoor jagers het
ijs niet op mochten. Dit houdt in dat
tienduizenden dieren een vreselijke
dood bespaard is gebleven.
Wij verzoeken het Canadese
Ministerie van Visserij en premier
Justin Trudeau door middel van een
officiële brief nu eens en voor altijd
met deze barbaarse en onnodige
jacht te stoppen.
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Normaal gesproken start de jaarlijkse
zeehondenjacht in Newfoundland begin
april. De jongen zijn dan ongeveer twee
weken oud en mogen vanaf dat moment
worden bejaagd voor hun vacht.
Vanwege het coronavirus kregen alle
gecertificeerde jagers tot 1 mei geen
toestemming om het ijs op te gaan voor
de commerciële jacht. Uiteindelijk was
het alleen mogelijk om de commerciële
jagersvergunningen om te zetten naar
een persoonlijke jagersvergunning.
Hierdoor mochten jagers alleen voor
eigen gebruik dieren doden met een

SCAN DE QR-CODE
OM DE BRIEF
TE LEZEN.

Op 18 mei bleek uit een rapport dat er
in 2020 tot nu toe 382 zeehonden zijn
gedood voor commerciële doeleinden.
De meerderheid van deze dieren was
waarschijnlijk al gedood voordat het
virus uitbrak. Voor zover bekend, zijn
de fabrieken waar de huiden naartoe
worden gebracht en restaurants waar
zeehondenvlees wordt gegeten, lange
tijd gesloten vanwege het coronavirus.
De regering heeft er waarschijnlijk
vanwege de economische gevolgen
voor vissers en restaurants bewust
voor gekozen het niet doorgaan van
de jacht stil te houden.

accessoire. Mede dankzij ruim 35 landen
met een importverbod op zeehondenbont en de dalende vraag naar de vacht,
is de jacht met 80% afgenomen.
Dit toont aan dat de jacht financieel
amper nog wat oplevert.

ZEEHONDENJACHT AL TIENTALLEN
JAREN BEKRITISEERD
Jarenlang campagnevoeren heeft
zowel in Nederland, als wereldwijd,
voor bewustwording gezorgd over de
vreselijke wijze waarop de dieren worden
gedood, alleen om te eindigen als jas of

OPROEP OM EENS EN VOOR ALTIJD
TE STOPPEN
Met een officiële brief roepen wij,
namens alle tegenstanders van de jacht,
de Canadese regering op vanaf nu voor
altijd de ijsvlakten ‘gesloten’ te houden
voor de commerciële jagers. Subsidies
die nu worden besteed aan ijsbrekers
om jagers bij de dieren te brengen,
kunnen worden besteed aan organisaties die zich inzetten om ronddrijvende
visnetten uit het water te halen. Het feit
dat er momenteel ook niet mag worden
gevist in Canada, zal met de tijd aan
tonen dat het niet zeehonden zijn die
de oceaan leegvissen, maar dat de
mens dat doet. Laat dit het eerste jaar
zijn van een eeuwigheid zonder jacht!
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KOPJE???????
CHINA
EN CORONA

NAMIBISCHE ZEEHONDENJACHT
als nertsen, wasbeerhonden en vossen
op de gedomesticeerde veelijst te
plaatsen. Deze dieren zijn helemaal geen
landbouwhuisdieren, dit is enkel om
economische redenen gedaan. Door het
coronavirus is er namelijk een verbod op
de handel in wilde dieren, in tegenstelling
tot de handel in veedieren.

WILDE DIEREN
OF LANDBOUWHUISDIEREN?
De oorsprong van het coronavirus
ligt vrijwel zeker op een van de
markten in China waar wordt
gehandeld in wilde dieren. Al vaker
zijn er op deze plekken ziektes
overgegaan van dier op mens.
Sinds het uitbreken van het corona
virus staat het handelen en het
fokken met wilde dieren in China
ter discussie. Voor het eerst biedt dit
kansen om stappen te zetten richting
het verbieden van het fokken van
wilde dieren voor hun vacht in China.
Het Chinese Ministerie van Landbouw
heeft echter voorgesteld om wilde dieren
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Bontdieren vormden in 2016 nog 75%
van de totale opbrengst van alle handel
in wilde dieren, met een waarde van
$ 55 miljard. Dit is veel meer dan de
Chinese handel in wild vlees, die $17,75
miljard vertegenwoordigt. Een verbod
op de handel zou desastreus zijn voor
de bontindustrie, maar een historische
overwinning voor de dieren.
Het is bekend dat nertsen en vossen
gastheren zijn van coronavirussen.
Het voorstel brengt dus niet alleen de
weerloze dieren, maar ook de wereld
gezondheid in gevaar. Wij stuurden dan
ook een protestbrief naar de Chinese
ambassade om deze wetswijziging tegen
te gaan. Vele Chinese ambassades
hebben in maart eenzelfde brief ontvangen van onze internationale zusterorganisaties. Samen hebben wij opgeroepen
om het fokken van onder andere nertsen,
wasbeerhonden en vossen te verbieden.

HOOP VOOR DE
PELSROBBEN?
Al jaren strijden wij tegen de
barbaarse Namibische zeehonden
jacht. Vroeg in de ochtend worden de
dieren op het strand bijeengedreven
en op brute wijze doodgeknuppeld
voor hun vacht. Dit gebeurde ook
afgelopen jaar tussen juli en
november, waarbij tot 60.000 pups
mochten worden gedood.
Vanuit Nederland werden er duizenden
protestmails verstuurd aan de voormalige minister van Visserij, Bernhard Esau.
Voormalig, omdat hij inmiddels achter
slot en grendel zit wegens een groot
corruptieschandaal binnen zijn ministerie. Biedt de nieuwe minister Albert
Kawaka hoop voor het lot van de
Kaapse pelsrobben?

Sinds zijn aantreden spreekt Kawaka
veelvuldig over het belang van transparant regeren. De Namibische zeehonden
jacht wordt echter zo geheim mogelijk
gehouden en is gebaseerd op onwaarheden. Omdat wij opheldering willen,
hebben wij de minister een officiële brief
gestuurd. Daarin hebben wij onder
andere de volgende vragen gesteld:
1 Waarom is het verboden voor media
en toeristen om de jacht in Cape Cross
te aanschouwen en er verslag van te
doen?
2 Hoeveel dieren worden er jaarlijks
gedood met betrekking tot het quotum
en waarom wordt dit aantal niet gecommuniceerd?
3 Welke landen importeren het meeste
zeehondenbont en naar welke landen
exporteert Namibië zeehondenvachten?
4 Waarom is er niets gedaan met het
onafhankelijke onderzoek van Bont voor
Dieren uit 2009, waarin wordt aangetoond dat ecotoerisme tot 300% meer
oplevert dan de jacht?
5 Is er onafhankelijk onderzoek gedaan
naar de gevolgen voor de visstand door
toedoen van Kaapse pelsrobben?
6 Gaat de jacht dit jaar door, ondanks
de coronarestricties in Namibië?
STEUN DE KAAPSE PELSROBBEN!
Teken onze petitie om extra druk uit te
oefenen voor openheid
van zaken en om de
nieuwe minister te laten
reageren op de dringende oproep de jacht
te stoppen! Ga naar
stopdeknuppels.nl of
ONDERTEKEN
DIRECT DE PETITIE!
scan de QR-code!
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