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Nertsen fokken
mag niet meer

Tijd:
30 minuten
Werkwijze:
Alleen

Je leert waarom nertsen
door mensen gefokt worden.

Onderzoek
van Janouk

Dierenvacht
Bont is een andere naam voor de vacht van een dood
dier. Er wordt van verschillende dieren bont gemaakt.
Verbind het dier met de omschrijving.

.

Nertsen zijn familie
van de das en de otter.

.

Nertsen leven graag bij
water. Ze kunnen ook
zwemmen dankzij de vliezen
tussen hun poten.

Konijn

Zwemt ook in de Nederlandse
Waddenzee.

.

Wasbeer

Een roofdier met een grote
oranje staart.

Een nerts is een roofdier.
Hij eet andere dieren zoals
kikkers, vissen en muizen.

.

Er leven geen nertsen in het
wild in Nederland.

Zeehond

Wordt ook als huisdier gehouden
en heeft vaak grote oren.

.

Vos

Een roofdier met zwart-witte
kop, hij leeft ook in Nederland.

In Nederland komen nertsen
alleen voor in de fokkerijen.
Daar leven ze in een klein
hok en kunnen ze niet veel
bewegen.

.

Chinchilla

Dit is een grijs knaagdier
met een dikke vacht.

Een nerts is het liefst alleen,
zonder soortgenoten in de
buurt.

.

Ook wilde dieren worden
voor hun vacht gedood.
Bijvoorbeeld zeehonden.
Veel mensen vinden dat
dieren doden voor hun
vacht verboden moet 		
worden.

TIP: Zoek op internet als je de naam van het dier
niet kent.

Ga naar www.jeugdjournaal.nl
1. Zoek rechtsboven met het woord: ‘nertsen’.
2. Klik op de pagina met de titel:
‘Alle nertsenfokkerijen moeten sluiten’. Bekijk het
filmpje en lees de tekst die eronder staat.

Zet een streep
onder een
weetje waar je
mond van open
viel.

Mening geven
a. In het filmpje van 2 vertellen kinderen
wat zij ervan vinden dat er geen nertsen
meer gefokt gaan worden voor hun bont.
Schrijf 1 mening op waar jij het mee
eens bent.

b. Stel, een goede vriend of vriendin wil
een jas kopen met een kraag van bont.
Wat zou je tegen hem of haar willen
zeggen? En waarom?

Bontvrije kleding

Het is niet
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verboden om
op
k en
van bont te
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Voor deze opdracht ben je een mode-ontwerper. Maar je
maakt alleen spullen die niet gemaakt zijn van bont!
Je ziet hier 3 producten die wel gemaakt zijn van bont.

Muts

Schoenen

Tas

Verzin een naam voor jouw mode-bedrijf en ontwerp 3
diervriendelijke modeproducten. Deze teken je op de reclamepagina op het printblad. Geef ieder product een naam en schrijf
er in het kort bij waarom het beter is dan een product met bont.

Bekijk de reclame-pagina van een klasgenoot. Schrijf
op welk mode-product jij wel zou willen hebben!
Naam van het product:

Naam van de ontwerper:

Als je nog niet klaar bent met nertsen en bont
Ook de vacht van zeehonden wordt gebruikt in kledingstukken.
Doe een onderzoek (op internet of in de schoolbieb) naar
zeehonden en verzin een plannetje om ze te beschermen!

Toekomst-vraag
van Janouk
Is bont van dieren
die in het wild
gevangen worden
wel diervriendelijk?
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