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De meeste mensen in Nederland willen ook helemaal geen echt bont 

aan hun capuchon. Toch kopen ze het vaker dan ze denken. Dat komt 

omdat ze het verschil niet zien tussen echt bont en nep. Zou jij het 

verschil wel zien? Het staat namelijk vaak niet op het etiket.

Vroeger was het ook heel erg duur. Zodra je de prijs zag, wist je wel 

dat het vachtje aan een dier behoorde. Maar al een tijdje worden 

vachten van honden, katten of wasbeerhonden steeds vaker gebruikt 

en daar zijn er zoveel van, dat bont niet duur meer is. Het zit niet 

alleen aan capuchons en kragen van jassen maar die zachte sleutel-

hanger of muts met die pompon er aan is ook vaak van dierenvacht. 

Of speeltjes voor de kat. Daar zit vaak vacht aan. De dieren worden 

gefokt of gevangen met klemmen. Dit gebeurt voornamelijk in de 

Verenigde Staten, Canada en Rusland. Echter, het meeste goedkope 

bont komt uit China! Maak de puzzel en kijk 

hoeveel jij weet van 

de bonthandel!

Heb je wel eens jassen met een vachtje aan 
de capuchon gezien? Mensen vinden dat mooi 
of een beetje stoer. In hele koude gebieden, 
versierden mensen vroeger hun jas met een 
bontrand. Bont is de vacht van die-
ren, die moet je niet gebruiken 

       Dat is de jas van een 
dier, niet van een mens!
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Horizontaal:
1.  Aan dit deel van je jas zit vaak echt bont  

terwijl mensen denken dat het nep is
3.  Moet je een product kopen als je niet weet 

 of het bont echt of nep is?
5.  Ik mag in Nederland niet gevangen of gefokt worden 

voor mijn vacht, maar het mag wel verkocht worden
6.   Borstels worden vaak gemaakt van mijn haar
8.  Fur Free Alliance
11.  Zo wordt het dragen van bont ook wel genoemd
12.  In deze Nederlandse provincie wonen wasbeerhonden in de 

vrije natuur
13.  Coyotes worden altijd in het wild gevangen voor hun vacht. 

Dat gebeurt hiermee
15.  Ik word gefokt voor mijn vacht en krijg nu vaak corona

Verticaal:
1. Hier komst het meeste goedkope bont vandaan
4.  Hier mag je dieren niet vangen voor hun vacht maar het mag 

wel verkocht worden
7. Ik word vaak aangezien voor een beertje maar ik ben een hond
8.  Konijnenbont komt vooral uit dit Europese land
10. Alternatief voor dierenvacht
14.  Op dit kattenspeeltje met een staartje, wordt vaak echt bont 

geplakt maar dat staat niet op het etiket

BONT??


