Groep 7/8
Dit heb je nodig:
Pen of potlood,
kleurpotloden of
stiften, internet

Stop de handel
in bedreigde
dieren					

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

Je leert waarom spullen die worden 		
gemaakt van bedreigde planten en 		
dieren niet verkocht mogen worden.
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Deze laarzen zijn
gemaakt van
schildpaddenhuid!

Onderzoek
van Janouk

Ga naar wwf.nl/bron
1. Klik op: ‘Les 12: Stop illegale handel’.

•

Er worden meer dan 50
Afrikaanse olifanten per
dag gedood voor hun
slagtanden.

•

Hun slagtanden zijn van
ivoor, dit wordt gebruikt om
sieraden mee te maken.

•

Er zijn internationale wetten
die gaan over bedreigde
planten en dieren die niet
verkocht mogen worden.

•

Koraal en schelpen uit verre
landen mag je niet zomaar
meenemen, ook niet als je
ze vindt op het strand.

•

De verkoop van illegale
spullen levert handelaren
veel geld op.

•

In oktober van 2021 zijn
in Nederland 647 levende
dieren en 2.300 spullen
van beschermde dieren en
planten in beslag genomen.

•

Er zijn veel organisaties
die de handel proberen
te stoppen. Zoals WWF,
de douane en de
NVWA.

2. Bekijk het interview.
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Inleveren maar!
In het filmpje zag je dat er inleverbakken zijn
neergezet. Denk jij dat mensen hun spullen gaan
inleveren? (Waarom wel of niet?) Schrijf het op.
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Welk woord kun je van
deze letters maken?
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Omcirkel alle
woorden die
over een plant
of dier gaan.

Kostbare spullen
Je hebt in het filmpje gezien dat er spullen
zijn die gemaakt worden van bedreigde
planten en dieren. Deze spullen worden
illegaal verkocht en dat levert veel geld op
voor handelaren.

n van bedreig
lle
de
u
sp

Tip!
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Schrijf op waarom voorwerpen die worden
gemaakt van bedreigde dieren of planten
niet goed zijn.
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Kijk nog eens naar het filmpje.

Overtuig een ander
Mensen die illegale spullen hebben, willen daar
misschien van af. Daarom mag iedereen gewoon iets in
de bak doen, zonder zijn naam of adres achter te laten.
Hoe haal je mensen over om hun slangenleren riem of
hun ivoren beeldjes in de bak te doen?
Bedenk een pakkende zin die mensen helpt om ze
over te halen. Het moet een zin zijn die mensen aan
het nadenken zet. (Je mag ook twee zinnen, als je
bijvoorbeeld iets wilt laten rijmen.)
Maak er een poster van, met dikke gekleurde letters.

Laat zien
Laat je poster thuis zien.
Snapt iedereen waar de inleverbak voor is?
En zijn ze aan het denken gezet door jouw zin?

Als je nog niet klaar bent met verboden spullen van
planten en dieren.
Ontwerp een goed alternatief zonder dat het gemaakt is
van een bedreigd dier. Kies een voorwerp zoals een sieraad
of een kledingstuk. Teken jouw alternatief op een vel
papier en schrijf erbij waarvan het gemaakt is.
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Zou jij zelf een
illegaal voorwerp
wat veel geld
waard is, in deze
bak leggen?
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Denk bijvoorbeeld aan de kaarten van Loesje.
Die uitspraken zetten je vaak aan het denken.

To

Tip!
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Dit zijn de
slagtanden van
olifanten.

Wist je dat jouw tas, ooit een
mooie vogel was.

Bijvoorbeeld:

