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Nieuws uit
de webwinkel

HOODIE AANBIEDING

Grote opruiming! Onze uniseks hoodie is
nu in prijs verlaagd.
Van 39,95 euro naar 29,95 euro.
Altijd al een warme hoodie willen dragen
met een sterke anti-bont boodschap? Sla
dan je slag met deze geweldige opruiming.
Op=Op.
•	
Uniseks model, dus zowel voor
dames als heren.
• Mix van 85% biologisch katoen en
15% polyester
• Ontwerper: Lisette de Zoete

SLECHT

OPNIEUW IN ONZE
WEBSHOP VERKRIJGBAAR!
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VOS- EN KONIJNENBROCHE
Deze schattige broches zijn exclusief ontworpen voor
Bont voor Dieren en handgemaakt van duurzaam bamboe.
•	Afmetingen: vos 7 x 3 cm vos en konijn 4,5 x 4,5 cm
•	Achterop zit een speldje waarmee de broche vastgezet
kan worden
•	Het konijn heeft een gaatje in het oor waardoor deze
ook aan een kettinkje te dragen is

Toch liever digitaal?
Ontvang jij het laatste nieuws van Bont voor Dieren liever per e-mail
en niet meer per post?
Laat ons dit weten door een e-mail te sturen naar info@bontvoordieren.nl
onder vermeling van je naam, adres en e-mailadres. Alvast bedankt!

BONT VOOR DIEREN WIL EEN EINDE MAKEN AAN HET DIERENLEED DAT DE BONTINDUSTRIE VEROORZAAKT. WIJ VOEREN ACTIE NAMENS JOU!
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Laat de zeehonden
niet aan hun lot over!
Undercoverteam
China staat klaar!
Familie Kluivert
nieuwe
ambassadeurs

Column

Van de voorzitter
Sinds medio 2016 zit ik in het bestuur van Stichting Bont voor Dieren en nu mag
ik het voorzittersstokje overnemen van Ton Dekker, die vanaf de oprichting deel
heeft uitgemaakt van het bestuur. Ton is van zeer grote betekenis geweest voor
de organisatie en ik ga mijn uiterste best doen om zijn werk zo goed mogelijk
voort te zetten.
Mishandeling en verwaarlozing van dieren komt helaas nog overal voor in de wereld, maar de bontindustrie vind ik één van de ergste vormen van dierenleed. De manier waarop de dieren gehouden of
gevangen en vervolgens gedood worden, blijven mij erg raken en beelden die ik ervan zie, krijg ik niet
meer van mijn netvlies. Ik vind coyotes, vossen, wasbeerhonden en nertsen mooie, intelligente en
bewonderenswaardige dieren. Zeker coyotes doen mij sterk denken aan mijn eigen herdershond,
waar ik jarenlang lief en leed mee heb gedeeld. De vacht van deze dieren zien bungelen aan talloze
kragen van passerende winterjassen, maakt in deze winterdagen een ritje naar de supermarkt of even
naar het winkelcentrum tot een activiteit waar ik telkens opnieuw tegenop zie. Maar dankzij Bont voor
Dieren wordt hier daadwerkelijk iets aan gedaan, met een vakkundig team en vele betrokken vrijwilligers die zich iedere dag weer enorm inzetten om een einde te maken aan deze afschuwelijke industrie. En gelukkig hebben we lieve donateurs die het hen mogelijk maken dit te kunnen doen. Ik heb
veel bewondering voor alle resultaten die Bont voor Dieren de afgelopen decennia bereikt heeft en in
deze nieuwe rol draag ik graag mijn steentje bij aan deze mooie organisatie en haar belangrijke taak
om onze wereld bontvrij te maken.
Myrna van de Laar

Miljoenen nertsen verdienen onze aandacht
Het Nederlandse nertsenfokverbod is door het Europese
Hof onherroepelijk verklaard.
Dat betekent dat de laatste
nertsenfokkerij in Nederland
in 2024 haar deuren gaat sluiten. Een grote overwinning
voor de nertsen, maar dat
neemt niet weg dat er in Nederland tot 2024 nog zo’n 35
miljoen nertsen een gruwelijk leven moeten lijden in
draadstalen kooitjes.

en we hielden illegale uitbreidingen tegen. Zowel het ministerie
als de NVWA en ook de nertsenfokkers zelf stonden tegenover
ons in het beklaagdenbankje.
Met wisselend succes. Meer
dan eens werd door de rechter
besloten dat nertsenfokkers hun
gegevens niet openbaar hoef-

CROWDFUNDINGACTIE
GESTART OM
ONDERZOEKSTEAM
NAAR CHINA TE STUREN!
In 2005 circuleerden er beelden op het internet van een
wasbeerhond die op de
grond wordt geslingerd en
levend wordt gevild. Wij zijn
ons erg bewust van deze
gruwelijke praktijken en
vechten al jaren tegen dit
afschuwelijke dierenleed!
Het overgrote deel van de bontkragen die men op straat ziet
komen uit China. Wij willen de
misstanden in Chinese bontfokkerijen gaan filmen en verspreiden. Gruwelijke dierenmishande
ling in bontfabrieken, de productie van honden- en kattenbont,
en de massale schaal waarop

dieren worden gedood voor de
mode. We zijn een grootschalige
crowdfundingsactie gestart om
er samen met jullie voor te gaan
zorgen dat een undercover team
naar China wordt gestuurd.
We willen een grote mentaliteitsverandering teweeg brengen!
Het moet mogelijk zijn om de
import van bont uit China te
stoppen door de confronterende
waarheid te laten zien! Twee jaar
geleden stopten Zara en H&M
met de verkoop van levend geplukt angorawol, nadat beelden
van krijsende konijnen de hele
wereld overgingen. Met actuele
eigen beelden kunnen we de

waarheid keihard laten binnenkomen bij alle modeontwerpers,
de kledingindustrie en consumenten in Nederland en China.
Voor het maken van deze schokkende documentaire is veel geld
nodig. Ons undercoverteam
moet, binnen zo kort mogelijke
tijd, al het beeldmateriaal verzamelen. Voor deze gevaarlijke
missie hebben wij een professioneel en lokaal team klaar staan.
We gaan met de beelden, die
daar worden opgenomen, een
indringende reportage maken!
We hebben veel geld nodig, bijna 18.000 euro, maar het is het
geld meer dan waard en we zijn
er bijna! Je kunt een donatie
doen via onze website of een
bedrag overmaken onder vermelding van crowdfundingsactie
China. Samen gaan we ervoor
zorgen dat dit onnodige dierenleed voor eens en altijd gaat
stoppen!

den te maken en een nertsenfokker die door ons betrapt werd
op dierenmishandeling kreeg
slechts een boete van 2500
euro. Bont voor Dieren zal doorgaan met haar strijd voor de
nertsen. Deze dieren mogen in
geen geval aan hun lot worden
overgelaten.

Het afgelopen jaar hebben we
samen met onze vrienden van
Animal Rights vele gerechtelijke
procedures gevoerd. We deden
aangifte van dierenmishandeling
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Deze maand is de jaarlijkse
wrede zeehondenjacht in
Canada weer begonnen.
Jagers gaan met knuppels
het ijs op om de jonge
zeehondjes te doden en
te ontdoen van hun vacht.
De resten van deze prachtige
dieren laten ze achter op
het bebloede ijs.

Canada,

STOPmet de

zeehondenjacht

Laat de zeehondener!
niet aan hun lot ov
Deze afschuwelijke jacht is volkomen zinloos. Er is
nog nauwelijks een afzetmarkt voor het bont. Maar
liefst 35 landen, waaronder de Verenigde Staten,
Rusland en de gehele Europese Unie hebben importverboden voor zeehondenbont ingesteld.
Waar voorheen nog negentig procent van de zeehondenvachten naar Rusland ging, is nu China de
enige opkoper. Maar dit levert Canada niets op.
Sterker nog, de jacht wordt door de overheid gesubsidieerd met 5,3 miljoen euro per jaar!
De populatie zeehonden komt langzaam in het
nauw. Zeehondenpups worden op het ijs gezoogd,
maar door de opwarming van de aarde is er steeds
minder ijs waardoor er veel pups sterven. De combinatie van weinig ijs en de zeehondenjacht kan
ervoor zorgen dat in sommige jaren de sterfte onder de jonge zeehonden bijna honderd procent is.
Wij voeren intensief campagne om de zeehondenjacht tot een einde te brengen! Samen staan we
sterker en dus hebben we hulp nodig. Via onze
website kan een protestmail gestuurd worden naar

de Canadese premier Justin Trudeau en de verantwoordelijk Minister van Visserij en Oceanen, Dominic LeBlanc. Samen roepen we Canada op eindelijk
haar verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen
met deze zinloze jacht. Help mee! Ga naar bontvoordieren.nl en verstuur de protestmail! Niet in de
gelegenheid om te mailen? Bel ons even en het
wordt geregeld.
MEER WETEN?
Speciaal voor onze campagne tegen de zeehondenjacht wereldwijd hebben we een informatieve
website gemaakt. Op stopdeknuppels.nl vindt je
alles over de laatste commerciële zeehondenjachten ter wereld: Namibië en Canada. Ook zijn er andere feiten en fabels over de zeehondenjacht te
vinden. Neem eens een kijkje!

Meer doen? Koop een
strandlaken
Voor onze zeehondencampagne
hebben we een prachtig strandlaken laten maken met een vrolijke
zeehond erop. Hij is gemaakt van
katoen en microfiber en is OEKOtex gecertificeerd. De achterzijde
van het strandlaken is wit.
De afmeting is 160x80 en het kost
22,50 euro.
De opbrengst komt volledig ten
goede aan de campagne tegen de
zeehondenjacht!
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Internationale samenwerking

NOORWEGEN
KRIJGT EEN
BONTFOKVERBOD

Er zijn allerlei ontwikkelingen in Europese landen omtrent het
verbannen van de bontfokkerijen. Wij werken samen met andere dierenbeschermingsorganisaties aan bontfokverboden
in heel Europa.

MEGAPRODUCENT POLEN OP WEG
NAAR EEN NERTSENFOKVERBOD
Momenteel heeft Polen een
grote bontindustrie. Naast
veel vossen worden er jaarlijks 8,5 miljoen nertsen gefokt en gedood voor hun
vacht. Hiermee is Polen, na
Denemarken, de grootste
producent van nertsenbont
van Europa. Om het allemaal
nóg erger te maken zijn
meerdere Nederlandse nertsenfokkers de afgelopen jaren naar Polen verhuisd om
daar een nertsenfokkerij te
openen, wat veel protesten
van de lokale bevolking
heeft opgeleverd.

bijnaam is niet voor niets de
‘koning van Polen’. Of er een
meerderheid is voor het amendement is nog afwachten,
maar het ziet er hoopvol uit!

Het prachtige nieuws is nu dat
leden van de grootste partij
van Polen een amendement
hebben ingediend voor een
bontfokverbod. Een van deze
parlementariërs is de oprichter
van deze partij en voormalig
Minister-President
Jaroslaw
Kaczynski. Kaczynski is een
zeer invloedrijk politicus, zijn

Overigens, een bontfokverbod
is niet het enige dat waarschijnlijk aan de wet toegevoegd zal gaan worden. Ook
een verbod van het gebruik
van dieren in circussen, rituele
slacht en het houden van honden aan een ketting zullen ingevoerd gaan worden.

Om het amendement te steunen, en onze dierenvrienden
uit Polen te helpen, hebben we
samen met de Fur Free Alliance een rondetafelgesprek georganiseerd in het Europese
parlement met Poolse beleidmakers. De bijeenkomst was
een succes en we duimen
voor de goede afloop voor de
miljoenen nertsen in Polen.

MICHAEL KORS
BONTVRIJ!
Luxe modemerk Michael
Kors is, na een intensieve
lobby, bontvrij gegaan.
Dat is natuurlijk fantastisch nieuws!
Het is ook een belangrijke
stap in de modewereld, aangezien de bontaccessoires
van Michael Kors erg populair zijn. Modehuizen als
Gucci, Armani en Hugo Boss
gingen Michael Kors al eerder voor door zich te verbinden aan de bontvrijlijst.
Er is een geweldige, niet te
stoppen ontwikkeling gaande naar duurzame mode
zonder dierenleed. Samenwerking binnen de wereldwijde Fur Free Alliance helpt
bij dit soort bedrijven enorm
om de martelmode te stoppen.
Deze maand gaan we met
de Fur Free Alliance een
nieuwe campagne starten
om het volgende wereld
wijde modehuis bontvrij te
krijgen.
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De recent geïnstalleerde regering van Noorwegen heeft
het einde van de bontfokkerijen met een overgangstermijn tot 2024 in haar
regeerakkoord vastgelegd!
De bontindustrie was één
van de onderwerpen waarover de partijen ernstig verdeeld over waren. Het was
daarom niet verrassend dat
bont werd meegenomen in
de onderhandelingen, maar
wél dat er nu besloten is om
daadwerkelijk een geheel
verbod op de bontfok in te
stellen.
Het besluit kwam voor de
dierenbeschermingswereld
als een volslagen verrassing.
Helaas gaat er in Noorwegen
– net als in Nederland – een
overgangstermijn
gehanteerd worden tot 2024. Toch
zijn wij ontzettend blij met dit
resultaat! We zullen de ontwikkelingen goed in de gaten
moeten gaan houden, want
er zijn in 2021 weer nationale
verkiezingen in Noorwegen.
We zullen er dus voor moeten zorgen dat deze afspraken worden nageleefd. Onze
strijd gaat door tot de laatste
bontfokboerderij zijn deuren
sluit!

FAMILIE KLUIVERT NIEUWE AMBASSADEUR
VAN BONT VOOR DIEREN
We zijn blij dat de beroemde
familie van Patrick en Rosanna Kluivert zich inzet tegen
bont en voor onze stichting.
Vele jaren geleden spraken Patrick en Rosanna Kluivert al
eens radiospotjes voor ons in
tegen de nertsenfokkerijen in
Nederland. Ook zoon en blogger Nino Wilkes kwam afgelopen jaar voor ons in actie. De
jongste zoon Shane is inmiddels al een echte beroemdheid
op social media en kan een
voorbeeld zijn voor andere jongeren. De familie Kluivert heeft

verschillende artikelen gesigneerd uit de webwinkel van
Bont voor Dieren.
Houd onze social media-kanalen in de gaten wanneer jij deze
items kan winnen!

WILFRED GENEE DOMSTE BONTJE VAN 2017

In het TV-programma Shownieuws reikte Bont voor Dieren
de oorkonde voor Dom Bontje
2017 uit aan sportpresentator
Wilfred Genee. Zo’n tienduizend
mensen brachten hun stem uit
tijdens de jaarlijkse verkiezing
van Bont voor Dieren. Genee
hield genomineerden Prinses
Beaxtrix, stylist Bastiaan van
Schaik en blogster Lizzy van der
Ligt achter zich. Wilfred Genee
droeg een jas met een kraag van
vossenbont op televisie. Zijn no-

minatie maakte een storm aan
reacties los. Er werd zelfs aandacht aan besteed in zijn eigen
sportprogramma Voetbal Inside.
Genee gaf bij de uitreiking van de
titel aan dat hij de jas met vossenkraag van zijn sponsor had gekregen en dat hij geen idee had
dat het hier echt bont betrof. Hij
was het met Bont voor Dieren
eens dat goede voorlichting heel
belangrijk is zodat niet meer mensen uit onwetendheid bont aanschaffen. Helaas zien we de
laatste tijd een trend onder beroemde voetballers om met peperdure bontkragen rond te
lopen. Genee nam de oorkonde
sportief in ontvangst en riep de
kijkers van Shownieuws op goed
na te denken bij het kopen van
kleding. Word zelf ook niet een
Dom Bontje!
7

