Groep 7/8
Nodig:
Internet, pen,
tekenspullen,
groot vel
papier

Nertsenfokkers
moeten sluiten

Tijd:
30 minuten
Werkwijze:
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert over dieren in de
bontindustrie.

Onderzoek
van Janouk

Bont
Beantwoord de vragen. Je mag op internet
zoeken.
Wat is bont?

Waar w
ordt bo
nt voor
gebruik
t?

?
Van welke dieren wordt bont gemaakt
Teken er 2!

.

Nertsen zijn roofdieren.
Ze eten kikkers, muizen,
slakken en zelfs vissen.

.

Nertsen kunnen goed
zwemmen. Ze hebben vliezen
tussen hun poten.

.

In Nederland leven nertsen
niet in het wild, maar alleen
in fokkerijen.

.

Daar verblijven ze in kooien
van meestal 70 bij 40
centimeter. (Dat is niet veel
langer dan een mensenarm.
Meet het maar na!)

.

In 2024 zouden alle
fokkerijen in Nederland
moeten sluiten, maar door
het coronavirus wordt dat
vervroegd naar 2021.

.

Ook wilde dieren worden
voor hun vacht gedood.
Bijvoorbeeld zeehonden.
Veel mensen 			
vinden dat daar		
een verbod op
moet komen.

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.

Onderstreep
een weetje dat
iedereen zou
moeten weten.

Bont verboden?
Geef antwoord op vraag a. b. en c.
a. Bij opdracht 2 vertellen kinderen
op minuut 1:37 wat zij vinden van de
snellere sluiting van de fokkerijen.
Wat vind jij daarvan?

b. In andere landen blijven fokkerijen, waar
ook dieren in slechte omstandigheden
gefokt worden voor hun vacht, wel open.
Heeft het sluiten van de fokkerijen in
Nederland daarom wel nut?

c. Wat kan een oplossing zijn om minder
dieren te laten lijden in de bontindustrie?

Zelfs tassen worden soms
van bont gemaakt.

Bont kopen en dragen is niet verboden. Daarom is het belangrijk
om mensen te vertellen dat er ook andere opties bestaan, die
misschien wel diervriendelijker zijn!
Maak een actieposter over de bontindustrie en producten van
bont. Vul jouw poster met weetjes. Gebruik een groot vel
papier.

TIP: De volgende
zoekwoorden kunnen
handig zijn: dieren, bont,
dierenwelzijn, bont
alternatieven.

Op jouw poster laat je zien wat er aan de hand is met bont en
het dierenwelzijn, zodat mensen zelf kunnen bepalen of ze wel
of geen bont willen.

Ook kun je op de website
van ‘Bont voor dieren’
veel handige weetjes
vinden.

TIP: Schrijf een duidelijke kreet of slagzin op je poster.

Vertel
Vertel voor de klas over jouw actieposter.
Benadruk welke weetjes jij het belangrijkste vindt.
Als je nog niet klaar bent met nertsen en bont
Werk de oplossing die jij bij 4 c. bedacht hebt verder uit in een
presentatie of tekening. Bespreek deze met je juf of meester.
Je mag het natuurlijk ook naar Janouk van Toekomstkunde
sturen via de mail: toekomstkunde@wwf.nl

Toekomst-vraag
van Janouk
Stel, een vriend
of vriendin wil een
jas kopen met een
kraag van bont.
Wat zou je tegen
hem of haar
zeggen?
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