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IFAW’s missie

MAXIMAAL         RENDEMENT VOOR DIERENOnze missie 
Het IFAW redt en beschermt dieren wereldwijd.

Onze belofte 
Wij beloven zowel onze donateurs als beleids- 
makers, dat we altijd zullen streven naar  
effectieve oplossingen die samen gaan met 
kennis, compassie en integriteit.

Ons werk 
Het IFAW is van mening dat dieren wezenlijk 
van waarde zijn en dat we daarom verantwoor-
delijk zijn voor hun bescherming tegen lijden 
en commerciële uitbuiting. 

We redden en verzorgen individuele dieren in 
nood en dragen effectieve oplossingen aan die 
bijdragen aan een duurzame bescherming van 
populaties en leefgebieden.

We streven ernaar, dat men in politieke  
besluitvorming, in wet- en regelgeving, en  
in de samenleving als geheel zoveel mogelijk 
het welzijn van dieren laat meewegen.

Ons team 
Ons team telt reddingswerkers, dierenartsen, 
beleidskundigen, campagnevoerders, weten-
schappers, voorlichters en uiterst deskundig 
ondersteunend personeel. Al onze mede- 
werkers zijn vastberaden om dieren in nood  
te helpen.

Onze aanpak  
We opereren internationaal, gebruikmakend 
van de deskundigheid en specialismen die in 
onze vestigingen in de verschillende landen 
aanwezig zijn. Dankzij hechte internationale 
coördinatie zijn we in staat om onze regionale 
campagnes en projecten ook wereldwijd in-  
vloed en impact te geven.

Via ons werk brengen we dierenwelzijn en 
dierenbescherming bijeen. We laten zien, dat 
er een onlosmakelijk verband bestaat tussen 
gezonde populaties, leefgebieden waarin  
die populaties zich op natuurlijke wijze hand-
haven, en het welzijn van individuele dieren.

We hebben ook oog voor de behoeften 
van mensen. Daarom streven we altijd naar 
oplossingen waar dieren én mensen beter  
van worden.

Onze visie  
Ons staat een wereld voor ogen, waarin dieren 
respect en bescherming genieten.
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Het IFAW speelt een voortrekkersrol bij tal van dierenwelzijnintia-
tieven. Dat was 45 jaar geleden al zo, toen het IFAW werd opgericht  
naar aanleiding van de campagne tegen de Canadese zeehondenjacht,  
en nog steeds doen we baanbrekend werk, onder meer voor huisdieren in 
het kader van het VN-ontwikkelingsprogramma en in de strijd tegen  
wildlife-criminaliteit in samenwerking met Interpol.

Naarmate het IFAW steeds meer betrokken raakt bij wereldomvattende 
uitdagingen op het gebied van dierenwelzijn, wordt het ook steeds  
belangrijker dat we ieder project en iedere campagne kritisch evalueren. 

Het is niet genoeg dat onze mensen goed gekwalificeerd zijn en zich met 
de beste bedoelingen inzetten. We moeten kunnen aantonen, dat onze acti-
viteiten tot verbetering leiden in het leven van de honden, katten, olifanten, 
walvissen en andere (wilde) dieren die we trachten te redden en beschermen.

In het afgelopen jaar trad het IFAW toe tot de Conservation Measures  
Partnership, een nieuw samenwerkingsverband van bestuurders van 
non-profitorganisaties en stichtingen die zich inzetten voor de ontwikkeling 
en invoering van de Open Standards for the Practice of Conservation.

Door hierin te participeren is het IFAW straks de eerste dieren-
welzijnsorganisatie die deze meer rigoureuze aanpak gaat hanteren 
en zijn we het aan onze rol als voorloper verplicht om voor de 
toekomst zo effectief mogelijke werkwijzen te ontwerpen. Open 
Standards verleent organisaties een forum waar ze hun kennis 
kunnen vergroten en elkaar kunnen ondersteunen om hun missie 
tot uitvoering te brengen.

Het biedt een adaptief beheermodel dat organisaties kan helpen 
hun potentieel volledig tot zijn recht te laten komen, want dit 
model ondersteunt de ontwikkeling van duidelijke en meetbare 
doelstellingen aan de hand van een uniforme aanpak. Open 
Standards reikt ook instrumenten aan om interne en externe 
belanghebbenden bij de missie te betrekken en geeft sturing aan 
organisaties die niet alleen van hun successen, maar ook van hun 
mislukkingen willen leren.

Komend jaar gaan we onze medewerkers trainen om binnen dit 
raamwerk aan de slag te kunnen gaan. We zijn van mening 

dat onze organisatie hierdoor effectiever en efficiënter zal gaan 
opereren. We zullen meer voor dieren kunnen bereiken en ook 
beter in staat zijn die betere resultaten aan onze donateurs te laten 
zien, want het is aan hen te danken dat wij dit werk kunnen doen. 
Daarnaast zullen we bijdragen aan de ontwikkeling van een  
nieuwe generatie ‘best practices’ voor het leiden van non-profit- 
organisaties, en dat zal dan weer talloze andere goede doelen over 
de hele wereld ten goede komen.

Deze inspanningen zijn slechts één manier om onze dankbaar-
heid te tonen aan de miljoenen donateurs die zich bij ons hebben 
aangesloten om aan een wereld te werken waarin dieren worden 
gerespecteerd en beschermd. Door aan de hand van de Open 
Standards te werken zullen we nog beter kunnen waarborgen, dat 
iedere euro die aan het IFAW wordt gedoneerd, wordt aangewend 
voor succesvolle programma’s ter bescherming van dieren.

 
 Met vriendelijke groet,

 Kathleen Savesky Buckley
 Bestuursvoorzitter
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VOOR HET WELZIJN            VAN DIEREN EN MENSEN
Als president-directeur van het IFAW zie ik de getalenteerde medewerkers en partners 
van het IFAW dagelijks in actie.

Ik overleg met de mensen die aan onze kantoren leiding geven, woon congressen en 
vergaderingen bij van mondiale initiatieven als het Clinton Global Initiative en de Con-
ventie inzake trekkende diersoorten en bezoek onze projecten in vaak afgelegen gebieden. 

Ik kan niet genoeg benadrukken, hoe belangrijk de mensen zijn die ter plaatse leiding 
geven aan die projecten. Het IFAW huurt mensen uit de omgeving in, die kennis hebben 
van de lokale cultuur en de problemen die er spelen. Dat is de beste garantie op duur-
zame oplossingen voor problemen tussen mensen en dieren. Deze toegewijde mannen 
en vrouwen zijn de personificatie van de waarden en de visie die het IFAW voorstaat. Zij 
vormen de ruggengraat van ons succes. Het is dan ook erg belangrijk om ze persoonlijk te 
bezoeken en aan het werk te zien. In het afgelopen jaar had ik de unieke gelegenheid om 
twee projecten voor gemeenschapsontwikkeling te bezoeken in nationale parken in Afrika 
– één aan de voet van de berg Kilimanjaro in Kenia, het andere aan de oever van de rivier 
de Shire in Malawi.

In Amboseli National Park, Kenia, heb ik namens het IFAW een overeenkomst gete- 
kend voor de pacht van een belangrijk stuk land, de Kitenden Corridor, die aan olifanten 
één veilige trekroute biedt wanneer zij de grens tussen Kenia en Tanzania oversteken. 

Ruim 1600 grondbezitters van de Massaï-gemeenschap reisden naar Engong Narok 
in Amboseli voor deze ondertekeningsbijeenkomst. Ik voelde me klein en was 
onder de indruk van de kracht en moed van deze Massaï, die bereid bleken nieuwe 
wegen met hun volk in te slaan en actief vorm te gaan geven aan een toekomst waar 
het niet alleen hen voor de wind gaat, maar waarin ook leefruimte is voor olifanten. 
Het was een eer deze reis te hebben mogen maken. 

Intussen is het voor de olifanten en andere wilde dieren in Liwonde National 
Park, Malawi nog een dagelijkse strijd om voedsel, water en graasgebied te  
bemachtigen. Helaas komt het nog te vaak tot confrontaties met de mensen in de 
dichtbevolkte gebieden rondom het park. Het was voor mij dan ook een ontroe- 
rend moment toen ik de opening bijwoonde van een door het IFAW gefinancierde 
viskwekerij. Daarnaast had ik ook het voorrecht een groot aantal mensen uit dit 
gebied te mogen spreken. Dankzij dit project hoeven de bewoners van dit gebied 
niet meer in angst te leven om gewond te raken of door een krokodil te worden  
gegrepen wanneer zij het park binnengaan om ondanks het verbod vissen te 
vangen. De mensen lopen dus minder gevaar en het park en de dieren zijn beter 
beschermd. Het is een oplossing die de tand des tijds kan weerstaan.

Uiteindelijk is alles wat het IFAW doet slechts gericht op één doel. Of het nu 
gaat om de bescherming van walvissen en zeehonden tegen de commerciële jacht, 
de strijd tegen ivoorstropers, of de hulp aan honden en katten in kansarme  
gemeenschappen, het IFAW zet zich in voor een betere wereld voor mens en dier.

We zijn dankbaar voor de vrijgevigheid van onze donateurs, die deze missie 
mogelijk maakt.

 Met dankbare groet,
 Azzedine Downes
 President-directeur

Leidinggevenden programma’s en kantoren
Leidinggevenden  
programma’s en kantoren
Kelvin Alie 
Hoofd Wildlife Tradeprogramma

Kate Nattrass Atema 
Hoofd Huisdierenprogramma

Nancy Barr 
Hoofd Animal Action  
Educatieprogramma

Jason Bell 
Hoofd Olifantenprogramma 
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika

Jeffrey Flocken 
Regiodirecteur Noord-Amerika

Grace Ge Gabriel 
Regiodirecteur Azië

Nathan Herschler 
Hoofd Programma Activiteiten

James Isiche 
Regiodirecteur Oost-Afrika

Philip Mansbridge 
Regiodirecteur Verenigd Koninkrijk

Isabella McCrea 
Regiodirecteur Oceanië

Vivek Menon 
Regiodirecteur Zuidelijk Azië 

Cynthia Milburn 
Beleidsadviseur

Dr. Elsayed Ahmed Mohamed 
Regiodirecteur Midden-Oosten en 
Noord-Afrika

Peter Pueschel 
Hoofd Internationale Milieuverdragen

Patrick R. Ramage 
Hoofd Walvisprogramma

Katie Moore 
Hoofd Noodhulpprogramma

Céline Sissler-Bienvenu 
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika

Dr. Ralf (Perry) Sonntag 
Directeur Duitsland

Arien van der Heijden 
Directeur Nederland

Sonja van Tichelen 
Regiodirecteur Europese Unie

Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova 
Regiodirecteur Rusland en GOS

Patricia Zaat 
Directeur Canada

Raad van Bestuur IFAW
Kathleen Savesky Buckley, Voorzitter
Barbara U. Birdsey
Stanley Brogan
James E. Brumm
Elliott G. Carr
Alexandra Denman
Joyce C. Doria
Brian Hutchinson
Margaret A. Kennedy
David Metzler
Debobrata Mukherjee
Thomas P. O’Neill III
Marie-Louise Palandjian
Victoria Stack
Susan J. Wallace
Natalie K. Waran, Ph.D.

Erebestuursleden IFAW
HRH Princess Alia Al Hussein
Keely Brosnan
Pierce Brosnan
Manilal Premchand Chandaria
Leonardo DiCaprio
Jane Goodall, Ph.D., DBE
Christopher J. Matthews
Harold Prince
Ben Stein
Amber Valletta
Goran Visnjic

 
Internationale directie IFAW
Azzedine T. Downes 
President en Algemeen directeur

Erica Martin 
Hoofd Communicatie

Thom Maul 
Hoofd Financiën

Dr. Ian Robinson 
Vice-president en Hoofd Programma’s  
en Internationale Operaties 

Kevin McGinnis 
Hoofd Personeel & Organisatie

Phyllis Bayer 
Hoofd IT en Facilitaire Zaken

Katherine Miller 
Hoofd Strategische Ontwikkeling

Daina Bray 
Manager Bedrijfs- en Juridische Zaken
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Illegale handel in wilde dieren

TOT GRUIS 
VERMALEN:

Als gevolg van een door stropers veroorzaakte crisis dreigt een 
iconische diersoort van de aardbodem te verdwijnen. Alleen al in de 
afgelopen drie jaar werden 100.000 dieren gedood. 

De roep om een eind te maken aan deze slachtingen klinkt on- 
ophoudelijk, maar nergens gaat zo’n indrukwekkend signaal vanuit 
als van de systematische vernietiging van tonnen in beslag genomen 
ivoor – variërend van complete enorme slagtanden tot minuscule snij- 
werkjes - door landen die deel uitmaken van de ivoorhandelsketen.

Er waren al eerder landen geweest die ivoor vergruisden of 
verbrandden, maar de vernietigingsactie die in november 2013 door 
de US Fish and Wildlife Service werd georganiseerd, gaf een nieuwe 
impuls aan de strijd. Het IFAW was samen met een andere partner 
op uitnodiging van de Amerikaanse overheid bij de vernietiging 
aanwezig. We waren vereerd dat onze medewerkers en een aantal 
beroemdheden deze historische vernietiging als ambassadeurs voor 
dierenwelzijn mochten bijwonen en dat ook Dr. Jane Goodall en Iain 
Douglas-Hamilton steun aan de actie betuigden. In de maanden die 

volgden zouden meerdere landen dit voorbeeld volgen. 
De vernietigingsactie door China was een echte mijlpaal, niet 

alleen omdat nergens ter wereld meer mensen wonen dan in China, 
maar ook omdat dit land een grote afnemer van wildlife-producten 
is, maar vooral van ivoor. De ivoorverbranding in Hong Kong was 
ook van grote betekenis, omdat dit een belangrijke doorvoerhaven is. 
In België had de actie veel impact omdat ook dit land een doorvoer-
haven is én omdat de Europese Unie hier zetelt. Het IFAW organi-
seerde ook een eigen actie in het Verenigd Koninkrijk, in de aanloop 
naar een door de overheid georganiseerde topconferentie over 
wildlife-criminaliteit. Bij deze actie leverden donateurs voorwerpen in 
uit eigen bezit, aangezien de Britse overheid in beslag genomen ivoor 
altijd direct vernietigt. 

In het afgelopen jaar vonden kort na elkaar meerdere vernietigings- 
acties plaats, en met ongekend effect: niet eerder werd de benarde 
situatie van olifanten bij zoveel politieke leiders wereldwijd en bij een 
zo groot publiek onder de aandacht gebracht.  

A N D E R E  B E L A N G R I J K E  AC T I V I T E I T E N 
Project PREDATOR  
(ROOFDIER) 
Met optimale ondersteuning van 
het IFAW heeft INTERPOL handha- 
vingsfunctionarissen in Cambod-
ja, Thailand, Indonesië, Maleisië, 
Vietnam, Laos en China getraind 
in het opsporen van gesmokkelde 
lichaamsdelen van tijgers en andere 
bedreigde diersoorten en het voor-
komen van smokkelactiviteiten.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK IS: 
Gelet op de sombere en gevaarlijke 
situatie voor grote katachtigen in het 
wild is het van het grootste belang 
dat handhavers die in de voorste 
linies opereren, over hypermoderne 
uitrusting beschikken en vertrouwd 
zijn met de nieuwste opsporings-
technieken om de criminele handels- 
netwerken te ontmantelen.

Getouwtrek om hoorns 
In opdracht van het IFAW deed 
Economists at Large onderzoek 
naar de economische aspecten van 
de handel in neushoornhoorn. De 
conclusie luidde, dat legalisering 
van de handel in deze hoorns niet 
noodzakelijk tot een afname van 
stropersactiviteiten zal leiden.  

WAAROM HET ZO BELANGRIJK IS: 
De voorstanders van het vrijgeven 
van de handel proberen de Zuid- 
Afrikaanse regering ertoe te be- 
wegen om in 2016, tijdens de eerst- 
volgende algemene vergadering 

van CITES in Zuid-Afrika, een 
voorstel in te dienen voor opheffing 
van het handelsverbod.

Campagnes om vraag terug 
te dringen 
Dankbaar gebruikmakend van het 
succes van de campagne “Mom, 
I have teeth”, bedacht en pro-
duceerde IFAW China nog meer 
aansprekende, aan de Chinese cul-
tuur aangepaste advertenties om 
consumenten ertoe te bewegen de 
handel in wilde dieren af te wijzen. 

WAAROM HET ZO BELANGRIJK 
IS: China is de grootste consument 
van wildlife-producten ter wereld. 
Uit onderzoek is gebleken, dat een 
op de landscultuur toegesneden 
bewustmakingscampagne vaak een 
succesvol middel is om de vraag 
terug te dringen.

Memorandum trekkende 
haaiensoorten ondertekend 
Onmiddellijk na de tijdens CITES 
genomen beschermende maatrege-
len, bracht het IFAW 13 ambtenaren 
uit verschillende Arabische landen 
bijeen voor een training ter “Preventie 
van de handel in haaien en andere 
zeediersoorten”. Tijdens deze trai- 
ningsbijeenkomsten ondertekenden 
negen van hen het Memorandum 
van overeenstemming inzake de in-
standhouding van trekkende haaien.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK IS: 
Het Midden-Oosten is een belang- 
rijk herkomstgebied en doorvoer- 
regio voor haaienvinnen. Om de 
illegale handel te stoppen is een 
gecoördineerde inspanning vereist. 
Het wereldwijd verdrag voor de 
bescherming van haaien is intussen 
al ondertekend door 36 landen, die 
vastbesloten zijn een eind te maken 
aan een van de wreedste vormen 
van handel in wilde dieren: de han-
del in haaienvinnen.

Rapport over de handel in 
wilde dieren in Oceanië 
Uit een rapport over de handel via 
internet ‘Click to Delete’ blijkt dat 
het aantal advertenties op po- 
pulaire handelssites in Australië en 
Nieuw-Zeeland waarin producten 
van met uitsterven bedreigde 
dieren worden aangeboden, sinds 
2008 met maar liefst 266% is 
toegenomen.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK  
IS: Wij hebben na onderzoek kun- 
nen vaststellen dat trademe.co.nz 
advertenties voor lichaamsde- 
len van dieren die in Bijlage I 
van CITES zijn vermeld, inmiddels 
van haar sites heeft geweerd. Ook 
eBay werkt met het IFAW samen en 
wil er alles aan doen om pogingen 
om het handelsverbod te omzeilen, 
in de kiem te smoren.

HET JAAR VAN DE IVOORVERNIETIGINGEN

17,6 
Zoveel ton ivoor werd in boekjaar 

2013-2014 door België, Tsjaad, 
Frankrijk, China, Hong Kong en de 

VS vernietigd.
 36 

Is het aantal landen dat het 
internationaal memorandum 

van overeenstemming inzake de 
instandhouding van trekkende 

haaien heeft ondertekend.
 266% 

Is de procentuele toename 
ten opzichte van 2008 in het 

aantal advertenties waarin op 
Australische en Nieuw-Zeelandse 

websites wildlife-producten te 
koop worden aangeboden.

 2.782 
Is het aantal dodelijke 

draadstrikken dat in de bossen 
van de Chinese regio Hunchun 

is verwijderd door patrouilles die 
met steun van het IFAW tijgers en 
luipaarden beschermen. Ook de 
Hunchun Wildlife Conservation 

Association leverde hier een 
bijdrage aan.

Azzedine Downes  
@AzzedineTDownes · 14 Nov 2013 
VS vernietigt opgeslagen ivoor.  
EU, nu zijn jullie aan de beurt!

“ Dit erfstuk is maar een voorwerp.  
Mijn leven hangt er niet van af.  
Voor dit snuisterijtje heeft een prachtig  
dier zijn leven moeten geven.”

             —  Dit zei IFAW-ambassadeur Kristin Bauer, in Denver op 14 november 2013, terwijl ze een ivoren armband in de  
vergruizer wierp tijdens de Amerikaanse ivoorvernietiging in opdracht van de US Fish and Wildlife Departement.  
De armband had ze geërfd van haar vader, die hem na de Tweede Wereldoorlog uit Japan had meegebracht.



UITSPRAAK:
Walvissen

A N D E R E  B E L A N G R I J K E  AC T I V I T E I T E N 
Zeebodemonderzoek met 
sonar gelinkt aan stranding- 
en van walvissen 
Een onafhankelijk panel van weten- 
schappelijk onderzoekers heeft 
vastgesteld dat het massaal aan- 
spoelen van ca. 100 witlipdolfijnen 
in Madagaskar in 2008 voor een 
belangrijk deel was veroorzaakt door 
geluidsprikkels, afkomstig van een 
multibeam echoloodsysteem dat 
door een peilboot in opdracht van 
ExxonMobil werd gebruikt. Het IFAW 
assisteerde bij het terugbrengen 
van nog levende dolfijnen vanuit de 
lagune naar open zee. Ook onder-
zochten we dode exemplaren om de 
doodsoorzaak vast te stellen en het 
onderzoekspanel van bewijsmate-
riaal te voorzien.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK IS: 
Voor zover bekend was dit de eerste 
keer dat een massastranding van 
zeezoogdieren van deze omvang zo 
direct in verband kon worden ge-
bracht met hoogfrequente sonarsys-
temen die gebruikt worden om de 
zeebodem in kaart te brengen.

Onderzoek naar botsingen 
met schepen nabij Sri Lanka 
Het IFAW heeft een telling gehou- 

den van blauwe vinvissen voor de 
kust van Sri Lanka, waar deze die-
ren veelvuldig – en vaak ook met 
fatale afloop – in botsing komen 
met schepen.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK 
IS: Als er verder uit de kust minder 
walvissen blijken te leven, zou het 
onderzoek voor de autoriteiten wel-
licht aanleiding kunnen zijn om de 
vaarroute te verleggen en daarmee 
de kans op botsingen aanzienlijk te 
verkleinen.

IMO legt geluidsniveaus  
aan banden om walvissen  
te beschermen 
De International Maritime Organiza-
tion (IMO) heeft richtlijnen aange-
nomen om geluidsoverlast onder 
water als gevolg van de commerciële 
scheepvaart te beperken. Aanleiding 
voor dit besluit waren de aanbeve- 
lingen uit de rapportage over het 
onderzoek ‘Vermindering geluids- 
overlast onder water door grote 
handelsschepen’, dat in opdracht van 
het IFAW was uitgevoerd.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK 
IS: Lawaai in en op zee verstoort de 
geluiden die walvissen en dolfijnen 

maken om met elkaar te communi- 
ceren en vormt een ernstige 
belemmering voor het vermogen 
van sommige dieren om elkaars 
geluiden over grote afstanden op te 
vangen. Geluidsoverlast blijkt ook 
een oorzaak van stress te zijn bij 
walvisachtigen.

Alliantie stelt grenzen aan 
olie- en gaswinningsproject 
Rusland 
Samen met een alliantie van NGO’s 
wist het IFAW de Russische autori- 
teiten ertoe te bewegen nog eens 
goed te kijken naar de milieuefec- 
ten van de bouw van een strekdam 
door Exxon-Neftegaz Limited in 
de Piltun-lagune, het belangrijkste 
foerageergebied van de westelijke 
grijze walvis.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK 
IS: Naast andere gevaren zoals 
scheepvaartverkeer, geluidsoverlast 
en verstrikking in visnetten, vormen 
ook seismisch onderzoek en de 
daarmee samenhangende bouw- 
activiteiten een bedreiging voor 
walvismoeders met kalf. Om deze 
voedingsrijke wateren te bescher-
men, moeten zulke activiteiten dus 
aan banden worden gelegd.

0   
Het totaal aantal  

walvissen dat voor com-
merciële doeleinden op 
het zuidelijk halfrond in 

het zomerseizoen 2014 is 
gedood. Dit resultaat is te 

danken aan een historische 
uitspraak van het Interna-

tionaal Gerechtshof, waarbij 
de jacht op walvissen door 
Japan in het Poolgebied als 
onwettig werd bestempeld.

 15  
De afstand in zeemijlen waar-
mee, volgens onderzoek door 
het IFAW, de vaarroute verder 
uit de kust van Sri Lanka zou 
moeten worden verplaatst 
om de kans op botsingen 

tussen schepen en blauwe 
vinvissen in het gebied met 

80% te verminderen.

 70%  
Het percentage nieuwe 

zee-reservaten rond Australië 
waarin walvissen en dolfijnen 
leven. Dit is het resultaat van 

lobbyen door een coalitie 
van natuur- en milieuorgani-
saties in Australië, waaronder 

ook het IFAW.

 150  
Het aantal westelijke grijze 
walvissen dat nog over is in 

de wateren rond het Rus-
sische eiland Sachalin. Deze 
dieren brengen hun jongen 

hier ter wereld, maar hun 
voorbestaan wordt bedreigd 
door olie- en gaswinning in 

de zeebodem.

 200  
Het aantal kleine, 

middelgrote en grote ‘whale-
watching’-ondernemers die 

nu met toeristen de zee rond 
Japan op gaan om walvissen 

te spotten.
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INTERNATIONAAL GERECHTSHOF  
SOMMEERT JAPAN TE STOPPEN MET  
‘WETENSCHAPPELIJKE’ JACHT
Ook na de invoering van het moratorium op de commerciële walvisjacht in 1986, koos 
de Japanse regering ervoor om een walvisjacht in stand te houden waarvan men beweerde 
dat die nodig was voor ‘wetenschappelijk onderzoek’ en waarbij 14.000 dwergvinvissen in de 
Zuidelijke IJszee werden afgeslacht. Zelfs het besluit van de Internationale Walvisvaartcom-
missie (IWC) om in de Zuidelijke IJszee een walvisreservaat in te stellen, was niet genoeg om 
Japan van de jacht te weerhouden. Drieëntwintig landen stemden tijdens die IWC-vergade-
ring in 1994 voor de instelling van beschermde wateren; alleen Japan stemde tegen. Tussen 
2006 en 2009 organiseerde het IFAW vier maal een paneldiscussie in respectievelijk Parijs, 
Londen, Sydney en Canberra, waaraan topjuristen uit de hele wereld deelnamen. Ieder panel 
kwam tot de conclusie, dat de jacht door Japan in de Zuidelijke IJszee onwettig was. In mei 
2010 klaagde de Australische overheid Japan bij het Internationaal Gerechtshof aan vanwege 

de ‘wetenschappelijke’ walvisjacht in de Zuidelijke IJszee, en de 
bevindingen van de juridisch experts vormden hierbij een 

belangrijk uitgangspunt. Het was voor het eerst dat bij dit 
Hof een zaak aanhangig gemaakt werd waarbij de 

bescherming van de natuur inzet was.
Het Internationaal Gerechtshof in Den 
Haag hield hoorzittingen in 2013 waarbij 
zowel Australië als Japan hun zaak mochten 
bepleiten. Het Hof bepaalde vervolgens, 
dat de door Japan gevoerde jacht in het 
Zuidpoolgebied “geen wetenschappelijk 
onderzoek diende”, dat men er “onmiddel-

lijk” mee moest stoppen, en dat in het kader 
van het huidige jachtprogramma geen nieuwe 

vergunningen mogen worden afgegeven.
Deze historische uitspraak ten gunste 
van de walvissen was er niet gekomen 

zonder de jarenlange strategische 
onderzoeks- en lobbyactiviteiten 
van het IFAW.

Patrick R. Ramage @patrickramage · 31 maart 2014 
Het Internationaal Gerechtshof is zijn uitspraak nog aan het  
voorlezen, maar bij de ‘walvisknuffelaars’ hier op de galerij lopen  
de vreugdetranen al over de wangen, en neem ze dat eens kwalijk!
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BEVEILIGD:
WILDCORRIDOR KENIA  
 GEEFT OLIFANTEN DE RUIMTE

Olifanten

“ Door samenwerking met de OOGR en KWS wil het  
IFAW waarborgen dat leefgebieden worden verbeterd, 
werkbare initiatieven voor toerisme worden ontwikkeld 
waar alle leden van de OOGR van profiteren, en Kitenden 
uiteindelijk een duurzaam en veilig leefgebied voor  
olifanten en andere wilde dieren wordt.”

     — James Isiche, regiodirecteur IFAW Oost-Afrika

De olifanten van Amboseli National Park trekken dagelijks kilometers 
ver het omliggend gebied van de Massaï binnen. Ze doen dit omdat 
het park zelf niet in voldoende mate voorziet in de behoeften van al de 
olifanten die er leven.

Ook al zijn de olifanten in en rond Amboseli National Park nog relatief 
beschermd, hun veiligheid komt steeds meer in het gedrang als gevolg van 
toenemende landverkaveling en bebouwing aan de randen van het park. Na 
grondig onderzoek door het IFAW en haar partners bleek het pachten van 
grond en het instellen van een natuurbeheersysteem de enige manier te zijn 
om olifanten en hun leefgebieden duurzaam te beschermen en deze dieren 
een veilige doorgang naar de Tanzaniaanse grens te garanderen.

Op 17 juli 2013 sloot het IFAW een leaseovereenkomst met de Massaï-ge-
meenschap Olgulului-Ologarashi Group Ranch (OOGR) in Amboseli, waar-
bij 65 km2 grond beschikbaar kwam voor de ‘Kitenden Corridor’. Het IFAW 
onderhoudt al geruime tijd banden met de leiders en het volk van OOGR. In 
2013 studeerden tien ‘community scouts’ van de OOGR met financiële steun 
van het IFAW af aan de Kenya Wildlife Service Enforcement Academy.

De OOGR heeft als eerste gemeenschap in Kenia ingestemd met een plan 
voor het beheer van het ecosysteem van Amboseli, dat in een samenwerking 
tussen Kenya Wildlife Service en de veehouderijen van de Massaï rondom het 
park gestalte moet krijgen. Met het ondertekenen van deze overeenkomst hel-
pen we deze gemeenschap te bouwen aan een duurzame toekomst voor hun 
gezinnen, onder andere door middel van onderwijs. Tegelijkertijd bouwen we 
aan een veilige toekomst voor olifanten.

65 km2  
Oppervlakte van de  
Kitenden Corridor.

 1.600  
Aantal grondbezitters van 

de Massaï, die allemaal 
een deelcertificaat hebben 

ondertekend waarin zij 
instemmen met het  

verpachten van hun grond.

 1.400  
Het aantal olifanten in het 
ecosysteem van Amboseli.

 398 km2  
De oppervlakte van  

Amboseli National Park.

A N D E R E  B E L A N G R I J K E  AC T I V I T E I T E N 

Clinton Global Initiative 
komt Afrikaanse olifant  
te hulp 
Het IFAW was een van de belangrijk-
ste partners in een driejarenproject 
ter waarde van 80 miljoen dollar in 
het kader van het Clinton Global Ini-
tiative (CGI), waarbij NGO’s, nationale 
overheden en bezorgde burgers 
de handen ineenslaan om een eind 
te maken aan de afslachting van 
olifanten in Afrika.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK IS: 
Het geld wordt aangewend om de 
regeringen van landen te onder- 
steunen die hun slagkracht tegen 
stropers in de 50 voor olifanten 
meest kwetsbare gebieden willen 
vergroten, onder meer door het 

aanstellen en ondersteunen van 
3100 extra parkwachters.

Viskwekerij Malawi 
Aan de rand van Liwonde National  
Park in Malawi heeft het IFAW 
samengewerkt met de Chikolongo- 
gemeenschap in de strijd te-
gen stropers en de bevolking 
aangemoedigd zich in te zetten voor 
de bescherming van de dieren in 
hun gebied. We hebben hek- 
werken aangelegd om de gewassen 
en de mensen in het gebied te 
beschermen tegen wilde dieren. 
Ook hebben we een irrigatiesysteem 
geïnstalleerd en een viskwekerij 
geopend, zodat de mensen minder 
naar de rivier hoeven te gaan. Ieder 
jaar kostten confrontaties met kroko-

dillen, nijlpaarden en olifanten aan 
de oever van de rivier aan tientallen 
mensen het leven. De viskwekerij 
voorziet de gemeenschap ook van 
een alternatieve bron van eiwitten, 
waardoor het park zelf ook meer 
wordt ontzien.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK IS: 
Met deze vorm van samenwer- 
king met de lokale gemeenschap 
bereiken we, dat we bij het zoeken 
naar oplossingen voor conflicten 
tussen mensen en dieren en andere 
problemen op het gebied van 
natuurbescherming, er rekening 
wordt gehouden met de behoeften 
van de mensen in het gebied. Bij het 
beschermen van olifanten spelen 
altijd omgevingsaspecten mee.

Prof. Judi Wakhungu @JudiWakhungu · 17 Jul 2013
#Wildlife #Conservation: In #Amboseli National Park  
voor tekenen pachtovereenkomst Kitenden Corridor  
tussen #OOGR & #IFAW #olifanten
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Huisdieren

TOEGERUST:
IFAW’s initiatief ‘Diervriendelijke gemeenschappen met als speerpunten veiligheid, 
gezondheid en dierenwelzijn’ waarmee gemeenschappen worden toegerust om populaties 
zwerfhonden op diervriendelijke en duurzame wijze in de hand te houden, vormde de inspi-
ratiebron voor het Clinton Global Initiative ‘Commitment to Action’ tijdens de jaarvergade-
ring van deze organisatie in New York. 

Het IFAW ging in het afgelopen jaar in Chili van start met het programma ‘Diervrien-
delijke gemeenschappen’. Vertegenwoordigers van het Ontwikkelingsprogramma van de 
Verenigde Naties (UNDP), die wij hadden getraind om ons speciaal ontwikkelde proces 
te introduceren, organiseerden de eerste serie workshops volgens dit principe in Bosnië. 
Onze innovatieve aanpak met inzet van de gemeenschap werd door alle belanghebbenden 
toegejuicht, van lobbyisten voor dierenwelzijn tot de gemeentelijke politie, en de lokale 
media in heel Bosnië besteedden er aandacht aan. Na afloop van een workshop nam de 
gemeente Lopare het besluit om zelf een stichting voor dierenwelzijn op te richten en de 
burgemeester verklaarde zich bereid de kosten voor zijn rekening te nemen.

Dankzij de banden die we met de gemeenten in zowel Chili als Bosnië hebben, was ons 
noodhulpteam in staat om snel en effectief in actie te komen toen deze landen in het afge-
lopen jaar door branden en overstromingen werden geteisterd. 

MENSEN LEREN WAT DIERVRIENDELIJKE  
GEMEENSCHAPSONTWIKKELING INHOUDT

“ De gemeenschapsgerichte aanpak 
van het IFAW voor het beheer van 

hondenpopulaties sluit aan bij het 
werk dat het UNDP al doet om de 

veiligheid en veerkracht van de 
bevolking te versterken. Het gaat 

erom, dat we gemeenschappen 
toerusten om zelf de oplossing te 
vinden die voor hen het beste is.”

      — Kate Nattrass Atema,  
Hoofd Huisdierenprogramma

A N D E R E  B E L A N G R I J K E  AC T I V I T E I T E N 
Hulp voor slachtoffers huise- 
lijk geweld in Nederland 
Het IFAW is als eerste organisatie in 
Nederland gestart met het opvangen 
van huisdieren bij huiselijk geweld. Via 
het project ‘Blijf van mijn Dier’ bieden 
we slachtoffers van huiselijk geweld 
aan hun huisdieren op te vangen wan-
neer men besluit de thuissituatie te 
ontvluchten. Het dier wordt tijdelijk, in 
een met zorg geselecteerd gastgezin 
ondergebracht totdat het slachtoffer 
weer in staat is om voor zichzelf en 
zijn/haar huisdier te zorgen.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK 
IS: Het komt maar al te vaak voor dat 
slachtoffers van huiselijk geweld ge- 
noodzaakt zijn hun huisdier bij hun 
gewelddadige partner achter te laten, 
of dat zij hun vlucht uit het huis einde-
loos uitstellen omdat ze geen veilige 
plek voor hun huisdier kunnen vinden.

Gesprekken over welzijn 
tijdens het Dierengezond- 
heidssymposium
In Parijs vroeg het IFAW tijdens het One 
Health Symposium in een presentatie 
aandacht voor het welzijn van zwerfhon-
den. Dit symposium was een gezamen-
lijk initiatief van de Wereldorganisatie 
voor diergezondheid (OIE) en het 
Mondiaal genootschap van dierenart-
sen voor kleine huisdieren. Onder de 

toehoorders bevonden zich de hoofden 
van de veterinaire diensten van de ver-
schillende landen en in rabiësbestrijding 
gespecialiseerde wetenschappers.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK IS: 
Omdat de problematiek rond het wel- 
zijn van zwerfhonden in al zijn verban-
den zelfs door gezondheidsinstanties 
en veterinaire hulpverleners niet 
volledig wordt begrepen, neemt men 
vaak onnodig toevlucht tot een wrede 
en niet-effectieve beheeraanpak.

Poolhondenproject in  
Canada succesvol 
Ieder jaar verstrekken we via onze 
mobiele klinieken veterinaire zorg in 
de afgelegen Cree-gemeenschappen 
in Quebec, waar dierenartsen schaars 
zijn en men bijna nergens terecht  
kan voor informatie over de verzor- 
ging, het houden en het beheer van 
honden. In Mistissini hebben we in 
slechts twee dagen tijd 191 honden 
opgevangen – een record. In Ouje 
Bougoumou ontfermden we ons over 
35% meer honden dan het jaar er-
voor. In totaal hebben we 392 dieren 
behandeld.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK 
IS: Jarenlang bezochten we dezelfde 
gemeenschappen, investeerden we in 
relatieopbouw en in het winnen van 
vertrouwen bij de bevolking. Zo zorgden 

we voor een betere verzorging van hon-
den door hun baasjes, en uit het feit dat 
er dit jaar weer meer mensen aan ons 
programma deelnamen, blijkt wel dat 
deze gemeenschappen steeds meer de 
waarde gaan inzien van medische zorg 
voor hun huisdieren.

Afschieten van honden op Bali 
voorkomen 
Samen met partnerorganisatie Bali Ani-
mal Welfare Association (BAWA) en een 
aantal gemeenten hebben we ons met 
succes verzet tegen een grootschalige 
vergiftiging van zwerfhonden, waartoe 
de autoriteiten opnieuw hadden op-
geroepen. De gemeenschappen die aan 
ons programma ‘Participerend leren en 
handelen’ meedoen, hielpen ons team 
honden naar een veilige plek te brengen 
en ambtenaren die de dieren kwamen 
afmaken, de deur te wijzen.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK IS: 
In 2008 werd Bali getroffen door een 
ernstige uitbraak van hondsdolheid. De 
angst onder de mensen was groot en 
als reactie werden zeker 100.000 hon-
den afgemaakt. De laatste jaren hebben 
het IFAW en BAWA zich onvermoeibaar 
ingezet om voorlichting te geven en 
steun te verwerven onder de bevolking 
voor humane methoden voor honden-
beheer en rabiësbeheersing.

35%  
De toename ten opzichte 

van vorig jaar in het aantal 
dieren dat in Ouje Bou-
goumou, in het uiterste 

noorden van de Canadese 
provincie Quebec, voor 
medische verzorging bij 

ons werd gebracht. 

 100.000  
Het aantal honden dat op 

Bali na de uitbraak van 
hondsdolheid in 2008 zou 

zijn gedood. Het IFAW 
probeert nu te voor-

komen, dat men op Bali bij 
een eventuele volgende 
uitbraak weer hetzelfde 

zal doen.

 700  
Het aantal dieren dat door 

Community Led Animal 
Welfare (CLAW) wekelijks 

wordt geholpen in de 
townships rond Johannes-

burg. 

 432.316  
Het aantal dieren dat  

tot nu toe via de Huisdie-
renprojecten van het  

IFAW is geholpen
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Zeehonden

71 %  
Is het percentage Canadezen 

dat meent dat de commerciële 
jacht op zeehonden niet door 

de overheid gesubsidieerd zou 
moeten worden.

 $7 miljoen  
Het bedrag aan overheids- 

leningen dat Carino, het enige 
nog overgebleven verwerk-
ingsbedrijf van zeehonden-
huiden, de afgelopen twee 

jaar heeft ontvangen. 

 75 %  
Het percentage Newfound-

landers dat voorstander is van 
subsidie aan zeehondenjagers 

met als doel ze aan ander  
werk te helpen.

 50 %  
Het percentage zeehonden-
jagers dat met de jacht zou 
stoppen als de regering ze 

daarbij zou helpen.

“ Handelsverboden kunnen worden ingezet om het welzijn van 
dieren te beschermen. Deze uitspraak heeft wellicht verstrekkende 
gevolgen nu de dierenwelzijnsbeweging steeds meer succes boekt 
bij haar pogingen de samenleving diervriendelijker te maken en 
de weg vrij lijkt te zijn voor nog meer handelsbeperkingen die 
gunstig zijn voor dieren.”

     —  Sonja Van Tichelen, Regiodirecteur Europese Unie naar aanleiding  
van de vraag hoe de uitspraak van de WTO een wereldwijd precedent  
schept voor dierenwelzijn en de regulering van de handel.

Sheryl Fink @SherylFink · 22 mei 
GEWONNEN! #WTO bekrachtigt EU- 
verbod #sealhunt #sealban 

Wanneer je langdurig campagne voert tegen misstanden op het gebied van dieren-
welzijn, zoals het IFAW met haar niet aflatende strijd tegen de wrede commerciële Cana-
dese jacht op zeehonden, moet je bereid zijn om op diverse fronten strijd te leveren: op 
plaatsen waar de publieke opinie wordt gevormd, maar ook in de gerechtshoven; op de 
‘marktplaats van ideeën’, maar ook op de concrete consumentenmarkt.

Vijfenveertig jaar geleden waagde IFAW-oprichter Brian Davies zich met een paar  
medestanders op de ijsvlakten van Canada om de bloederige en weerzinwekkende realiteit 
van de zeehondenjacht op foto en film vast te leggen. Enkele vooraanstaande kranten 
maakten het verhaal wereldkundig, waaronder Paris Match en een paar Britse tabloids,  
die de eerste foto’s op hun voorpagina aan een internationaal publiek toonden.

Er volgden ondubbelzinnige reacties op de confronterende beelden, zij het op 
beperkte schaal: in 1969 werd nieuws nog lang niet zo snel gedeeld als nu via de 
sociale media. Maar Brian en zijn medestanders hielden vol. Ze nodigden zelfs 
beroemdheden en politici vanuit de hele wereld uit om met hen het ijs op te 
gaan. Terwijl in Amerika de Wet op de Bescherming van Zeezoogdieren de  

binnenlandse handel in 1972 stillegde, floreerde in Europa de markt voor 
zeehondenhuiden. Brian moest Europese politici ervan overtuigen dat er een eind 

moest komen aan de import van zeehondenproducten in Europese landen. De grootste 
gunst die de Canadese regering ooit aan Brian heeft bewezen, was het intrekken van zijn 
vergunning om het ijs op te gaan. 

Toen ze zijn vergunning hadden ingetrokken, verruilde Brian zijn overlevingspakken 

HISTORISCH BESLUIT WERELD- 
HANDELSORGANISATIE BEKRONING  
VOOR INSPANNINGEN IFAW

BEKRACHTIGD:
EVEN STILSTAAN BIJ 45 JAAR STRIJD VOOR DE ZEEHONDEN

voor kostuums en zette hij koers naar Europa. Brian was bekend met 
de dynamiek van militaire strategie. Hij wist dat een zege niet noodzakelijk 
door pure kracht wordt behaald, maar door te zoeken naar verborgen zwakke plekken 
en daar gebruik van te maken. Toen Canadese ambtenaren in het Europees Parlement een 
getuigenis aflegden over de handel in zeehonden, sprong Brian op en mengde zich in het debat.

In 1983 besloot het Europees Parlement uiteindelijk tot een importverbod voor huiden, vlees 
en andere producten van ‘whitecoats’, pasgeboren zadelrobben, en van ‘bluebacks’, pasgeboren 
klapmutsen, afkomstig van de Canadese commerciële jacht. Vier jaar later verbood de Canadese 
overheid de commerciële jacht op deze dieren in Canadese wateren.

Van 1983 tot en met 1990 had Brian Davies de zeehondenjacht niet meer als waarnemer 
gevolgd. In plaats daarvan had hij zijn aandacht gericht op het promoten van ecotoerisme in de 
Canadese gemeenschappen die voor hun bestaan van de zeehondenjacht afhankelijk waren. Toen 
het Canadese kabeljauwbestand in 1992 echter sterk bleek te zijn geslonken, werd de zeehonden-
populatie opnieuw onder vuur genomen. Brian realiseerde zich dat het nodig was dat het IFAW 
weer het ijs weer op moest gaan om opnieuw verslag te doen van de jacht, en het wrede karakter  
ervan wereldwijd weer in de publiciteit te brengen. Intussen nam het aantal IFAW-donateurs toe. 
Wat begonnen was als een strijd voor één enkele missie, was intussen uitgegroeid tot een mondiale 
dierenwelzijnsorganisatie die zich inzet voor dieren als walvissen, tijgers en beren en daarnaast 
grootschalige reddingsoperaties uitvoert.

Rond het jaar 2000 konden we de landen in Europa nieuw film- en fotomateriaal tonen dat we in 
de achterliggende vijf jaren hadden verzameld. We richtten onze pijlen op een importverbod per land, 
met een Europa-breed verbod als uiteindelijk doel. Uiteindelijk, na veel gelobby, stelde de Europese 
Unie in 2009 een verbod in op de import van alle zeehondenproducten. Daarmee werd een krachtig 
signaal aan de wereld afgegeven dat zeehondenproducten die door wrede praktijken zijn verkregen, 
ongewenst zijn. 

Vier jaar later concludeerde een subcommissie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) tot ons 
groot genoegen, dat de EU-richtlijn die de verkoop van producten afkomstig van de commerciële zee-
hondenjacht binnen de Europese Unie verbiedt, in overeenstemming is met het beleid van de WTO. 
Natuurlijk gingen Canada en Noorwegen tegen deze uitspraak in beroep, maar de Beroepsinstantie 
WTO nam de conclusie van de subcommissie grotendeels over en bekrachtigde het EU-verbod, 
behoudens wat kleine aanpassingen.

Of het nu in Canada is, of in Straatsburg, Genève, Den Haag of Brussel, het IFAW zal altijd strijd 
blijven voeren tegen de commerciële jacht op zeehonden. We hebben er vertrouwen in dat elke cam-
pagne om het welzijn van dieren veilig te stellen, succesvol kan zijn, want we hebben gezien hoe de 
meningen van mensen kunnen veranderen, hoe markten kunnen veranderen en hoe zelfs complete 
culturen kunnen veranderen. En die strijd blijven we voeren.
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Reddingsacties

OVERGEPLAATST:
VIER BOSOLIFANTEN VINDEN RUST IN IVOORKUST
Een in Ivoorkust toch al zeldzame kudde bosolifanten zou ongetwijfeld zijn gedood als ze niet  
tijdig waren geëvacueerd uit een gebied waar het al vaak tot gewelddadige botsingen met bewoners 
uit de streek was gekomen. De regering van Ivoorkust had specifiek de hulp van het IFAW ingeroepen 
om een werkbare oplossing te vinden voor het escalerend conflict tussen mensen en olifanten, een 
oplossing waarbij het leven van de dieren zou worden gespaard.

Na maandenlange voorbereidingen vertrok een team van het IFAW in het voorjaar van 2014 naar Daloa, 
waar ze een aantal olifantstieren bijeen dreven, verdoofden en vingen, om ze vervolgens over een afstand van 
400 kilometer naar de veiligheid van Azagny National Park te transporteren. De olifanten kregen GPS-zenders 
omgehangen, zodat we twee jaar lang kunnen volgen hoe ze het maken.

Aan deze operatie kleefden grote risico’s. Twee andere olifanten die we wilden overplaatsen, stierven bij onze 
pogingen ze te vangen. Het IFAW zet voor het vangen van de dieren een van de meest ervaren teams van Afrika in 
en alle mogelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat de dieren sterven of gewond raken. 
Het was dan ook een hartverscheurende, teleurstellende en frustrerende ervaring voor iedereen die erbij betrokken was, 
ook al wisten we dat de olifanten zeker zouden zijn gedood als wij geen poging hadden gedaan ze te redden.

“ Het voortbestaan van de bosolifant als soort staat op het spel. Operaties van deze  
omvang zijn noodzakelijk om hun ecosysteem in balans te houden. We zijn het aan  
de komende generaties verplicht hen te redden.”

     — Mathieu Babaud Darret, Minister van water en bossen, Ivoorkust

 A N D E R E  B E L A N G R I J K E  AC T I V I T E I T E N 
Redding voor weesolifanten 
Zambia 
Samen met Game Rangers Interna-
tional (GRI) en de David Shepherd 
Wildlife Foundation (DSWF) onders-
teunt het IFAW het Olifantenwees- 
huisproject (EOP) in Zambia dat zich 
over weesolifanten ontfermt en ze 
na rehabilitatie weer uitzet in de 
vrije natuur.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK 
IS: Stropers, natuurrampen en 
verlies van leefgebied zijn er mede 
de oorzaak van dat we ieder jaar 
enorm veel olifanten verliezen. Via 
de samenwerking met dit soort re-
habilitatiecentra voor weesolifanten 
waarborgt het IFAW dat zoveel mo-
gelijk jonge dieren een kans krijgen 
op een leven in het wild. 

Weer vijf Siberische tijgers 
uitgezet in Rusland 
Vijf verweesde Siberische tijgers, 
drie mannetjes en twee vrouwtjes, 
werden met succes in de natuur 
in het verre oosten van Rusland 
uitgezet. Bij één van deze vijf 
uitzettingsoperaties – zoveel dieren 
komt zelden voor – was de Russische 
president Vladimir Poetin aanwezig..  

WAAROM HET ZO BELANGRIJK 
IS: Omdat er in Rusland als gevolg 

van stroperij en inkrimping van 
leefgebied naar schatting nog maar 
360 tijgers leven, is elk dier dat in de 
vrije natuur kan worden teruggezet 
van belang voor het voortbestaan 
van de soort. Voordat het IFAW en 
haar partners de tijgerin Cinderella in 
2013 met succes uitzetten, werd alom 
aangenomen dat zo’n tijger geen kans 
zou maken in de natuur te overleven.

Evaluaties van eerdere 
strandingen komen alle 
nieuwe reddingsacties  
ten goede 
Een op initiatief van het IFAW 
geschreven wetenschappelijk 
artikel dat dit jaar is verschenen 
bevat analyses van bloedwaarden en 
fysische parameters in relatie tot de 
gezondheidstoestand van gestrande 
dolfijnen. De onderzoeksgegevens 
waren hoofdzakelijk afkomstig van 
dolfijnen die in ongekend grote aan-
tallen in 2012 aan de kust van Massa-
chusetts aanspoelden: 216 dolfijnen 
in slechts 83 dagen tijd.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK 
IS: Nu we in staat zijn de gezond- 
heidstoestand van gestrande dol- 
fijnen vast te stellen, kan die ken- 
nis reddingswerkers wereldwijd  
helpen aangespoelde dieren ter 

plaatse beter te verzorgen en op 
basis van optimale informatie be-  
sluiten ze al dan niet vrij te laten.

Redding voor grote  
katachtigen in  
gevangenschap in de VS 
Het IFAW bevrijdde dit jaar een aan-
tal grote katachtigen uit vervallen 
faciliteiten waar ze een miserabel 
leven leidden. Onder deze dieren 
waren twee leeuwen, Danka en Du-
cey, die in een woonhuis in Missouri 
werden gehouden. In Arkansas trof-
fen we, eveneens in een woonhuis, 
een tijgerin aan. En in een privédie- 
rentuintje in New York-West hebben 
we 11 tijgers en drie leeuwen gered.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK 
IS: Uit het feit dat we steeds 
weer aanvragen ontvangen om 
grote katachtigen uit particuliere 
faciliteiten te redden, blijkt helaas 
hoe moeilijk het voor de meeste 
mensen is om het welzijn van deze 
majestueuze dieren te waarborgen. 
Het IFAW zet zich in voor de redding 
van tijgers, leeuwen en andere 
grote katachtigen die verwaarloosd 
of mishandeld worden, en voor een 
Amerikaans verbod op het houden 
van deze dieren in krappe achtertui- 
nen en rondreizende dierentuinen.

400 km 
De afstand waarover de  

bosolifanten werden verplaatst. 

8 
De hoeveelheid zwaar mate- 

rieel dat voor de overplaatsing 
werd ingezet: 1 helikopter,  

2 kraanwagens, 1 bulldozer,  
1 egaliseermachine,  

1 uitslaapcontainer en 2 spe-
ciaal vervaardigde transport-

kratten en trailers. 

7 dagen 
De duur van de operatie. 

6 ton 
Het gewicht van de grootste 

getransporteerde olifant, met 
een schofthoogte van 3,2 m. 

11 
Het aantal mensen van het 

    IFAW-team dat de  
overplaatsing verzorgde.



Noodhulp bij rampen

A N D E R E  B E L A N G R I J K E  AC T I V I T E I T E N 
Hulp voor dieren na  
tyfoon Haiyan 
Al sinds 1999 werkt het IFAW samen 
met de Filippijnse Dierenbescher- 
ming wanneer dieren als gevolg 
van een natuurramp in problemen 
komen, zoals na de tyfoons Ketsana 
en Bopha. Toen Haiyan met wind- 
snelheden van 320 km/u toesloeg, 
waren medewerkers van het IFAW 
binnen drie dagen ter plaatse.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK 
IS: Het was moeilijk om aan uitrus- 
ting te komen en alle communicatie 
was uitgevallen. Maar na 30 dagen 
hard werken konden we samen 
met onze lokale partners ruim 2000 
huisdieren voeden, medisch behan-
delen en vaccineren.

In actie bij rampen in  
Bosnië en Kroatië 
Deze regio’s werden door de 
zwaarste regenval in 100 jaar tijd 
getroffen en hevige overstromin-
gen en modderlawines eisten een 
zware tol. Het IFAW hielp hier zeker 
1000 dieren: we brachten de dieren 
wekenlang voedsel en verstrekten 
medische zorg.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK 
IS: Als gevolg van natuurrampen 
en politieke crises is het bieden 
van hulp bij rampen in deze gebie-
den vaak erg moeilijk. We werkten 
zij aan zij met onze lokale partners 
en staken mensen een hart onder 
de riem die vrijwel alles kwijt 
waren geraakt en alleen hun gezin 
nog hadden.

Overstromingen en droogte 
in Pakistan 
Tijdens de jaarlijkse overstromingen 
stelden het IFAW en de Ravi Founda-
tion noodfondsen beschikbaar om in 
Punjab, Pakistan zo´n 1000 stuks vee 
van voeder en medische zorg te voor-
zien. Krap acht maanden later werd 
dezelfde regio getroffen door een 
verschrikkelijke droogte en moesten 
we helpen om zeker 2000 schapen, 
geiten, koeien en buffels van gezond 
voer en schoon drinkwater te voorzien 
en zoveel mogelijk dieren in te enten.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK IS: 
Met dit soort hulpacties die dieren in 
nood direct ten goede komen, dra-
gen we bij aan het verbeteren van 
de zorg voor het welzijn van dieren 
in heel Pakistan. 

“ Er zeiden mensen tegen ons: ‘Waarom zou je  
naar de Filippijnen gaan om dieren te redden?  
De mensen daar geven niets om dieren.’ Maar na 
een van zwaarste stormen uit de geschiedenis zien 
wij hier keer op keer juist het tegenovergestelde.” 

   — Jennifer Gardner - IFAW noodhulpcoördinator

GERED:
HET IFAW REDT DIEREN 
DIE ACHTERBLIJVEN NA 

VULKAANUITBARSTINGEN’

Natuurrampen vormen altijd een grote bedreiging voor 
Indonesië en het IFAW wil daarom de capaciteit van red-
dingsteams in risicogebieden en de paraatheid om in geval 
van nood levens te redden, zoveel mogelijk versterken. 
Samen met een aantal NGO’s en in overleg met overheids-
instanties verzorgen we er trainingen op dit gebied. Nadat 
Mount Kelud en Mount Sinabung in Indonesië tot uit-
barsting waren gekomen, werden bijna 1500 huisdieren en 
runderen op de hellingen van deze vulkanen geëvacueerd. 
Ze kregen voedsel en zo nodig medische zorg van de  
teams die we erheen konden sturen dankzij de samenwer-
king met het door het IFAW ondersteunde Centrum voor 
de bescherming van orang-oetans. 

Azzedine Downes @AzzedineTDownes · 13 mrt 2014 
Onvoorspelbare vulkanen blijven gevaarlijk voor dieren  
http://www.ifaw.org/united-states/news/indonesian-volcano 
survivor- mambo-dog-his-way-recovery … via @action4ifaw
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9,7 miljoen 
Het totaal aantal mensen 

dat door de tyfoon 
Haiyan werd getroffen 

(615.000 mensen raakten 
ontheemd).

 10.000 
Geschat dodental.

 2.000 
Het aantal honden 
en katten dat na de 

tyfoon door het IFAW en 
lokale organisaties werd 
gevoed, behandeld en 

gevaccineerd.

 3 dagen 
De tijd die het IFAW 

nodig had om het ramp-
gebied te bereiken nadat 
de storm was uitgeraasd.



Stichting  IFAW 2120

Animal Action Educatie

VERRIJKT:
WERKEN MET SCHOLEN IN MALAWI

“ De Europese Commissie is van mening dat een degelijke  
onderwijsstrategie een machtig hulpmiddel kan zijn en dat 
het IFAW Animal Action Educatieprogramma door zijn veel- 
zijdigheid een buitengewoon nuttig instrument kan zijn om 
mensen bewust te maken van wat dierenwelzijn inhoudt.”

     —  Andrea Gavinelli, Hoofd afdeling Dierenwelzijn, Directoraat-generaal  
Gezondheid en Consumenten van de EU

 A N D E R E  B E L A N G R I J K E  AC T I V I T E I T E N 
Internetcursus via 
Edinburgh University 
Het IFAW heeft samen met Edin-
burgh University, een pionier op 
het gebied van voorlichting over 
dierenwelzijn, een zogenoemde 
‘MOOC-cursus’ (via internet en 
gericht op massale deelname) 
ontwikkeld waarin gratis lesma-
teriaal over dierenwelzijn wordt 
aangeboden. De eerste keer dat de 
cursus werd aangeboden, leverde 
meteen al 36.000 inschrijvingen op.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK 
IS: Omdat deze cursus online wordt 
aangeboden, is dit programma 
van Edinburgh toegankelijk voor 
dierenartsen in andere landen, 
veldwerkers van hulporganisaties, 
wetenschappers, juristen, beleids-
makers en anderen die onderzoek 
willen doen naar de dynamische 
verbanden tussen dierenwelzijn, 
ethiek, politiek en recht, terwijl ze 
dat in hun eigen tempo en vanuit 
hun eigen werkplek kunnen doen.

Erkenning Europese Com-
missie voor Animal Action 
Educatieprogramma 
Op Werelddierendag klonk het 
startschot voor ons nieuwe lespro-
gramma Honden, katten en wij, en 
de Europese Commissie (EC) heeft 
binnen de EU ons programma 
officieel erkend. Het IFAW gebruikt 
het EC-logo nu op al het lesmate-
riaal met het thema Honden, katten 
en wij, dat door onze kantoren 
in België, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland en Nederland 
wordt geproduceerd.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK 
IS: De erkenning door de EC ver- 
sterkt onze reputatie als versprei- 
der van hoogwaardig lesmateriaal. 
Bovendien verschaft het ons in één 

klap toegang tot een complete 
generatie Europeanen.

Het lesmateriaal van het IFAW is 
recentelijk ook officieel erkend door 
o.a. UNESCO (de VN-organisatie voor 
onderwijs, wetenschap en cultuur). 

‘Wilde dieren horen in het 
wild’ ook in de VAE 
In samenwerking met het ministerie 
van Onderwijs van de Verenigde 
Arabische Emiraten introduceerde 
het IFAW een nieuw lesprogramma 
over de problemen die ontstaan 
wanneer men een wild dier of exo-
tisch dier als huisdier neemt.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK 
IS: De Golfstaten vormen een be-
langrijk centrum van internationale 
handel. Het is ook een doorvoer- en 
bestemmingsregio voor wildlife- 
producten en de handel in  
exotische huisdieren. Via het 
onderwijsprogramma van het IFAW 
kregen meer dan 30.000 scholieren 
in de regio, en via hen ook hun 
familie en anderen in hun omge- 
ving, voorlichting over de gevaren 
die het houden van wilde dieren 
als huisdier oplevert voor dieren, 
mensen en het leefmilieu.

2 
Tijgertjes die door een gezin 

in het Midden-Oosten als 
huisdier werden gehouden 
en aan een opvangcentrum 
werden overgedragen. Aan-

leiding was de deelname van 
hun dochter aan het Animal 
Action Educatieprogramma 
‘Wilde dieren horen in het 
wild’, waar ze leerde hoe 

gevaarlijk het houden van 
exotische huisdieren kan zijn 

voor zowel mensen als dieren.

 90  
Het aantal landen waarin do-
centen en studenten werken 

aan de hand van door het 
IFAW ontwikkelde studiepak-
ketten over dierenwelzijn en 

natuurbescherming.

 83  
Het percentage middelbare 

scholieren in de Chinese 
deelprovincie Xishuangbanna 
dat in actie kwam om dieren 
te beschermen nadat ze het 
lesprogramma van het IFAW 
hadden gevolgd. Dit is het 
enige gebied in China waar 
nog olifanten, enkele hon-
derden, in het wild leven.

 600  
Het aantal basisscholen in 

Zuid-Californië dat in het ka- 
der van samenwerking met 

het Los Angeles Unified School 
District voor het eerst kennis 

maakte met het Animal Action 
Educatieprogramma.

Samen met onderwijspartner H.E.L.P. in Malawi ontwikkelen en produceren we in dit land een 
op de lokale situatie toegesneden lespakket rond de thema’s dierenwelzijn en natuurbescherming, 
waarbij ook de ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheid een van de onderwijsdoelen is.

Onderzoek heeft aangetoond dat in een gemeenschap waar een groot deel van de bevolking kan lezen 
en schrijven, men beter zorg draagt voor de bescherming van de natuur dan op plaatsen waar nog veel 
mensen analfabeet zijn. Via dit werk, dat meerdere programmaterreinen beslaat, leert de gemeenschap 
wat dierenwelzijn en natuurbescherming inhouden. Ook draagt dit werk bij aan de doelstellingen van 
ons olifantenprogramma, omdat het de spanningen helpt verlichten die veroorzaakt worden door con-
flicten tussen mensen en olifanten aan de randen van Liwonde National Park.



Stichting  IFAW 2322

Financieel overzicht IFAW wereldwijd

International Fund for Animal Welfare 
Geconsolideerde Jaarrekening IFAW (voor accountantscontrole*)
over de boekjaren eindigend op 30 juni 2014 en 2013 

(x USD 1000)

  

International Fund for Animal Welfare 
Toerekening kosten uitvoering programma’s en bedrijfskosten  
boekjaar eindigend op 30 juni 2014

  

2014 2013

VERKLARING INZAKE FINANCIËLE POSITIE

Activa

Liquide middelen                   21.889                   30.708

Vooruitbetaalde kosten en overige  
(kortlopende) vorderingen

10.032 9.771

Vaste activa 20.124 21.057

Investeringen 51.288 39.704

Totaal activa 103.333 101.240

Passiva

Crediteuren en overige (kortlopende) schulden 9.763 9.201

Overige schulden 13.141 13.380

Totaal passiva 22.904 22.581

Vorderingen minus schulden 80.429 78.659

Totaal passiva                 103.333                 101.240

OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN

Opbrengsten

Giften van donateurs                   64.100                   62.334

Legaten en erfstellingen 11.956 13.533

Schenkingen in de vorm van goederen  
en diensten  

19.539 16.141

Beleggingen en overige bedrijfsopbrengsten 4.365 5.071

Totaal opbrengsten 99.960 97.079

Uitgaven

Kosten uitvoering programma’s en bedrijfskosten 100.101 94.222

Saldo opbrengsten en uitgaven                      (141)                     2.857

Organisatie Land Programma’s en pro-
grammaondersteuning

Fondsenwerving

International Fund for Animal Welfare, Inc. Verenigde 
Staten

93.8% 6.2%

International Fund for Animal Welfare IFAW in Action Verenigd  
Koninkrijk

96.3% 3.7%

International Fund for Animal Welfare (IFAW) Verenigd  
Koninkrijk

79.6% 20.4%

International Fund for Animal Welfare Inc./ 
Fonds international pour la protection des animaux inc.

Canada 90.3% 9.7%

Stichting IFAW Nederland 84.2% 15.8%

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds GmbH Duitsland 84.6% 15.4%

Fonds International pour la Protection des Animaux inc. Frankrijk 79.0% 21.0%

International Fund for Animal Welfare (Australië) Pty Limited Australië 77.5% 22.5%

International Fund for Animal Welfare NPC Zuid-Afrika 94.9% 5.1%

*  De jaarrekeningen van de afzonderlijke IFAW-vestigingen worden opgesteld in overeenstemming met de voor het betreffende land gel-
dende grondslagen voor financiële verslaggeving en worden afzonderlijk gecontroleerd. De geconsolideerde jaarrekening is zoveel mo-
gelijk samengesteld in overeenstemming met de in de Verenigde Staten algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Totaal opbrengsten 1 juli 2013 – 30 juni 2014

De mensen en organisaties die 

het IFAW steunen bleven ons 

ook in boekjaar 2014 trouw 

en ruimhartig met financiële 

giften ondersteunen. 

Dankzij die steun hebben  

wij invulling kunnen geven 

aan onze missie om  

wereldwijd dieren te redden,  

rehabiliteren en beschermen.

Op basis van gedegen 

voorbereiding, evaluatie van 

uitgevoerde projecten en een 

sterk en gezond financieel 

beheer hebben we weer  

maximaal rendement voor 

dieren kunnen behalen.

  Giften van donateurs                64.100    64%

  Legaten en erfstellingen  11.956    12%

   Schenkingen in de vorm van goederen  
en diensten

 19.539    20%

  Beleggingen en overige bedrijfsopbrengsten    4.365      4%

               99.960 100%



Stichting  IFAW 2524

Financieel overzicht - Stichting IFAW Activiteiten Nederland

Stichting IFAW  
Vergelijkend overzicht van activiteiten in de boekjaren eindigend  
op 30 juni 2014 en 2013 (voor accountantscontrole)
in EUR 1.000

  

2014 2013

Opbrengsten

Giften van donateurs                   5.483                   5.842

Legaten en erfstellingen 883 487

Beleggingen en overige  
bedrijfsopbrengsten

61 155

Totaal opbrengsten 6.427 6.484

Uitgaven

Programmaondersteuning 4.622 3.657

Fondsenwerving 972 1.485

Administratieve ondersteuning 545 545

Kosten uitvoering programma’s  
en bedrijfskosten

6.139 5.687

Saldo opbrengsten en uitgaven                      288                      797

Nederlandse overheid zegt geld toe voor 
strijd tegen wildlife-criminaliteit 
Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon 
Dijksma zegde €1 miljoen toe voor de strijd tegen de 
handel in wilde dieren. Zij deed deze toezegging kort 
nadat drie Keniaanse parkwachters op uitnodiging 
van het IFAW het parlement hadden toegesproken 
over hun ervaringen. Nederland speelt intussen een 
sleutelrol in de internationale coalitie tegen de ille-
gale handel in wilde dieren.

Het IFAW maakt deel uit van een coalitie 
die de overheid adviseert op het gebied 
van natuurwetgeving 
Het IFAW sloot zich aan bij een coalitie van bijna 50 
verwante milieu- en natuurbeschermingsorganisaties 
in Nederland. Deze coalitie adviseert de overheid met 
voorstellen voor de nieuwe Wet op de natuur- 
bescherming, die niet alleen het kader moet gaan 
vormen voor een herkenbaar netwerk van bescherm-
de gebieden en regio’s, maar ook de uitgangspunten 
moet formuleren voor de ‘algehele zorgplicht’ als basis-
bescherming voor alle wilde dieren en planten. 

Scholen halen geld op met mars voor 
olifanten 
Op vier basisscholen in Utrecht en één in Rijssen stelde 
het IFAW een lesprogramma over olifanten ter beschik-
king. De kinderen lieten zich sponsoren en haalden, 
verkleed als olifant, geld op voor het olifantenwees- 
huisproject van het IFAW in Zambia.

GPS-zenders voor volgen van olifanten 
bekostigd door Nederlandse stichting 
De Stichting tot bevordering van gedragsonderzoek 
van dieren Lucie Burgers in Arnhem schonk het IFAW 
€9.000 voor de aanschaf van drie GPS-halsbandzenders 
die wetenschappers in Amboseli meer inzicht moeten 
verschaffen in de leef- en gedragspatronen van olifan- 
ten en in de routes waarlangs zij zich verplaatsen.

Nederlandse overheid stelt actieprotocol 
op voor stranding walvissen 
Het ministerie van Economische Zaken nodigde het 
IFAW en enkele andere NGO’s uit voor vier workshops 
waarin een protocol werd opgesteld voor het redden 
van aangespoelde walvissen. Uiteindelijk zal in het 
protocol een heldere afbakening van verantwoor-
delijkheden worden vastgelegd tussen de overheid, 
wetenschappers en dierenwelzijnsorganisaties. Het 
protocol bevat ook richtlijnen voor het waarborgen van 
de veiligheid van de reddingsteams en voor onderzoek 
naar de oorzaken van elke stranding.

Om wereldwijd eenzelfde beleid 

uit te dragen, opereert het  

IFAW via een groep gelieerde 

rechtspersonen in verschillende 

landen, met evenredige  

vertegenwoordiging in onze 

internationale directies. Door 

middel van fondsenwerving in de 

betreffende landen worden onze 

internationale activiteiten in  

stand gehouden. De financiële  

informatie op deze pagina geeft 

een overzicht van de inkomsten die 

Stichting IFAW in boekjaar 2014 

heeft gegenereerd en van de  

wijze waarop deze gelden zijn 

aangewend voor ons werk voor 

dieren in meer dan 40 landen.



Stichting  IFAW 2726

Doneer nu

Voor het werk ten behoeve van dieren is het IFAW volledig afhankelijk van de vrijgevigheid van ruim een miljoen particuliere 

donateurs, trusts en stichtingen. Onze dank gaat uit naar allen die ons werk steunen. Wilt u meer informatie over de verschillende 

manieren waarop u ons kunt steunen (legaten, online giften, donaties in natura, etc.), neemt u dan contact op met onze donateurs-

afdeling of klik op ‘Doneer nu’ op www.ifaw.org. 

Mark Beaudouin, Verenigde Staten
Toen Mark Beaudouin een lezing bijwoonde aan de Massa-
chusetts Institute of Technology kon hij niet bevroeden dat dat 
het begin was van een relatie met het IFAW als weldoener en 
vrijwilliger, laat staan dat het hem naar de Afrikaanse savannen 
zou leiden.

Maar spreker Azzedine Downes’ visie voor creatieve manieren 
om dieren te redden en beschermen, vond weerklank bij Mark, 
die zelf in zijn jeugd meerdere huisdieren had gehad en er zelfs 
nog even van had gedroomd om dierenarts te worden, totdat hij 
uit academische interesse een rechtenstudie ging volgen. Mark 
ging na de lezing naar Azzedine toe om hem te zeggen hoezeer hij 
onder de indruk was van zijn achtergrond en kennis.

Toen Mark zich verder in de materie ging verdiepen, ontdekte 
hij dat het IFAW uitgebreid samenwerkt met ambtenaren in 
allerlei landen en met intergouvernementele instanties als de 
Verenigde Naties, met als doel om zo effectief mogelijke oplossin-
gen te vinden voor kwesties op het gebied van dierenwelzijn. Ook 
was hij aangenaam verrast vanwege het feit dat het hoofdkantoor 
van de organisatie op Cape Cod staat in plaats van bijvoorbeeld 
New York of Washington.

De ontmoeting tussen deze twee mannen had niet op een beter 
tijdstip kunnen plaatsvinden. 

Mark, 57, die zich na een carrière van ruim dertig jaar als 
advocaat een comfortabele levensstijl kon veroorloven, was er 
serieus over aan het nadenken waar hij zich in zijn volgende 
levensfase mee zou kunnen bezighouden en voor welke 
goede doelen hij zich zou kunnen inzetten. Juist toen hij  
zo aan het nadenken was over wat hij de wereld zou willen  
nalaten, hoorde hij van het IFAW. Het herinnerde hem eraan  
dat hij als kind al dieren wilde helpen.

Maar alleen een gift overmaken was voor Mark niet genoeg. 
Hij wilde zich meer actief gaan inzetten. Daarom vond hij dat hij 
een reis naar Afrika moest maken. Hoewel hij voor zijn werk naar 
heel wat verre bestemmingen zoals India en Singapore was gevlo- 
gen, had hij nog nooit olifanten gezien in de Afrikaanse natuur.

Zijn reis was meer dan een safari. In Amboseli National Park 
sprak hij met Massaï-stamhoofd en voorzitter van de Olgulului/
Ololarashi Group Ranch Daniel Leturesh, die voor het IFAW 
het strategisch aanspreekpunt was rond de ondertekening van de 
historische pachtovereenkomst voor de Kitenden Corridor. Ook 
woonde hij een paar dagen later een vergadering bij van Interpol 
waarbij ook IFAW-vertegenwoordigers aanwezig waren. Mark 
noemde zijn reis naar Afrika “in veel opzichten verhelderend”. 

Hij diende de IFAW-medewerkers desgevraagd van juridisch 
advies. Hij ging zelfs bij vrienden en collega’s binnen zijn vakge-
bied te rade om meer te weten te komen over de missie van het 
IFAW en de behoefte aan het werk van het IFAW.

Mark vindt dat andere doelen zoals kankerbestrijding net 
zo goed gesteund moeten worden. Maar die doelen staan al 
zo sterk in de belangstelling van mensen uit alle lagen van de 
bevolking. Mark vond in het IFAW een doel dat hij niet alleen 
financieel kan steunen, maar waar hij ook zijn tijd en energie 
aan kan geven. 

Wolfgang en Gisela Hennig, Duitsland
Wolfgang en Gisela Hennig, beiden huisarts met een eigen prak-
tijk in Noord-Beieren en ouders van twee kinderen die intussen 
volwassen zijn en ook arts willen worden, hebben tot nu toe voor 
niet veel andere dingen tijd gehad dan voor hun werk en het 
grootbrengen van hun kinderen.

Dus als ze even de kans kregen om op reis te gaan, kozen ze 

bestemmingen die ze beiden als zeer de moeite waard ervaren.
Ze gingen meerdere keren op safari in Afrika en steeds weer voelde 

dat voor Wolfgang als een verre tijdreis naar een wereld voordat de 
mens zijn intrede deed, een wereld met een wonderlijke biodiver-
siteit aan dieren en planten die in de loop van miljoenen jaren hun 
plaats en onderlinge samenhang hadden gekregen.

Als getalenteerd amateurfotograaf legt hij die onuitwisbare 
indrukken op fraaie wijze vast. Hij hoopt dat zijn duizenden foto’s er 
een klein beetje toe mogen bijdragen dat de mensheid zal inzien hoe 
schitterend de natuur kan zijn als wij haar niet vernietigen.

Dat is ook de reden waarom de Hennigs het IFAW steunen, want 
het IFAW zet zich in om die schaarse plekken ongerepte natuur te 
redden. “En die plekken moeten we niet alleen redden, we moeten 
ze ook groter maken`, vindt hij.

De Hennigs willen zich niet beperken tot financiële steun voor 
met uitsterven bedreigde soorten. Ze vinden het ook heel belangrijk 
om dieren te helpen die mishandeld worden, honger lijden of ziek 
zijn. Het IFAW beschouwen ze als een organisatie die beide aan-
dachtsgebieden hoog in het vaandel heeft staan.

Dit echtpaar steunt ook andere charitatieve instellingen die 
vergelijkbare doelen nastreven, maar zij vinden het een absolute 
voorwaarde dat de organisaties die zij steunen elkaar aanvullen.

Wolfgang en Gisela doen grondig hun huiswerk. Ze laten zich 
informeren over de doelstellingen van charitatieve instellingen en 
controleren of ze betrouwbaar en geloofwaardig zijn. Wolfgang 
wil er op kunnen vertrouwen dat het geld “op de goede plekken 
terechtkomt”.

“Er moet in deze wereld heel wat werk worden verzet”, zegt 
Wolfgang.

“Als mensen moeten we ons realiseren dat we niet de enige leven- 
de wezens zijn en dat dieren net zo goed recht op een bestaan heb-
ben.” Hij verwijst naar zijn favoriete citaat van Franciscus van Assisi: 
“Alle schepselen in nood hebben gelijke rechten op bescherming.” 
“Door mijn beroep heb ik bijna nergens anders tijd voor gehad dan 
voor werken”, zegt hij. “Een deel van het geld dat ik heb verdiend, 
heb ik afgestaan.

We zijn nu bezig om ook onze artsenpraktijk geleidelijk aan de 
jongere generatie over te dragen, zodat we straks hopelijk meer tijd 

zullen overhouden om van de natuur en de dieren te genieten.” De 
Hennigs hebben er vertrouwen in dat via hun band met het IFAW 
hun hoop voor de toekomst in vervulling kan gaan.

Graham Paine en Pam Dunlap, Verenigd  
Koninkrijk  
Vanuit de verbijstering over de enorme schade die de mens toebrengt 
aan het milieu en de leefgebieden van kwetsbare diersoorten ontstond 
bij deze Londenaren het verlangen een proactieve natuurbeschermings-
organisatie te gaan steunen die echt het verschil maakt.

Vooral de hulp aan olifanten en tijgers had hun belangstelling. Hoe 
meer ze leerden over de benarde situatie waarin beide diersoorten 
zich bevinden, hoe groter hun frustratie werd over de onnozelheid en 
onwetendheid van mensen die producten van deze dieren kopen.

Omdat ze meer wilden weten over de inspanningen van het 
IFAW om de vraag naar zulke producten terug te dringen, gingen 
ze lunchen met Grace Ge Gabriel, regiodirecteur van het IFAW 
voor Azië. Deze ontmoeting gaf hun het vertrouwen dat het IFAW 
met haar vele connecties en weldoordachte campagnes in staat was 
om overheden te adviseren en het Chinese volk voor te lichten, 
want de vraag vanuit dit land houdt voor een groot deel de wereld-
wijde handel in wilde dieren in stand.

Ze woonden ook een presentatie bij van Vivek Menon, regio- 
directeur IFAW zuidelijk Azië, over de bescherming van tijgers  
in Bhutan, de jaarlijkse uitreiking van Animal Action-prijzen in  
het Britse Hogerhuis, en een lezing van Rachel Murton over het  
Olifantenweeshuis in Zambia, dat in belangrijke mate door het 
IFAW wordt ondersteund.

Hun financiële steun aan het IFAW begon met kleine bedragen. 
Ze ontvingen een aantal steunverzoeken per mail en maakten 

geld over. “We zijn altijd geïnteresseerd geweest in wilde dieren en 
natuurbescherming. We hebben niet veel tijd om te helpen, maar 
geld geven is ook een manier”, legt Graham uit.

Sinds ze regelmatig nieuwsbrieven van het IFAW ontvangen, 
hebben ze hun donaties verhoogd. Ze zijn blij een organisatie te 
hebben gevonden die de nodige druk op de instanties uitoefenen 
en voorlichting geven aan het publiek om een eind te maken aan de 
wrede behandeling van iconische diersoorten wereldwijd.
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