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Het IFAW wil deze 
ontwikkelingen tegengaan 
door te bouwen aan een 
leefbare wereld, waarin 
dieren geen wreedheden 
of ander lijden hoeven 
te vrezen en een 
verscheidenheid aan 
levensvormen kan gedijen.

BESCHERMING VAN WILDLIFE  
ANDERS BENADEREN, 

DIER VOOR DIER
Doelstellingen IFAW

BESCHERMING VAN 
SLEUTELSOORTEN

IN ACTIE VOOR 
INDIVIDUELE  

DIEREN IN NOOD

INSTANDHOUDING 
KRITIEKE 

LEEFGEBIEDEN

Met vertegenwoordigers van de Masai-gemeenschap 
sloot het IFAW een pachtovereenkomst die 
inkomsten voor de gemeenschap oplevert en 
olifanten bescherming biedt wanneer ze heen en 
weer trekken tussen Amboseli National Park en 
andere beschermde gebieden in zuidelijk Kenia en 
het noorden van Tanzania.

Terwijl de wereldbevolking nog steeds toeneemt, staat het leefklimaat op onze 
planeet meer dan ooit onder druk:

•   Kritieke leefgebieden 
vallen uiteen en 
worden bedreigd 
door woningbouw en 
klimaatverandering.

•   Veel diersoorten 
dreigen in hoog tempo 
uit te sterven door een 
tekort aan leefgebied, 
illegale jacht en  
andere bedreigingen.

•  Individuele dieren 
lijden als gevolg 
van wreedheden en 
conflicten tussen mens 
en dier.



Het IFAW ondersteunt trainingen aan 
parkwachters, operaties tegen stropers en 
het instellen van beveiligde trekroutes tussen 
tijgerreservaten in Centraal-India. Ongeveer de 
helft van alle tijgers in het wild leeft in India.

In de alsmaar krimpende jungles 
van India vechten tijgers om te 
overleven; in de kustwateren van 
Sri Lanka hebben blauwe vinvissen 
de grootste moeite om het drukke 
scheepvaartverkeer te ontwijken; er 
zijn landen waar hele olifantenfamilies 
door stropers worden afgeslacht. In al 
die gevallen staan diersoorten onder 
extreme druk. We duiden die  
 
 

leefgebieden aan als ‘extreem kwetsbare 
landschappen en zeeën’.

Het IFAW geeft prioriteit aan 
investeringen in ernstig bedreigde 
landschappen die zwaar onder druk 
staan als gevolg van: 

 • klimaatverandering 
 • versnippering van leefgebied 
 • conflicten tussen mens en dier
 • stroperij 

Door veilige trekroutes voor dieren 
te creëren, duurzame vormen van 
gemeenschapsontwikkeling te 
bevorderen en conflicten tussen mens 
en dier in die gebieden zoveel mogelijk 
te voorkomen, levert het IFAW het 
bewijs dat mensen en dieren zelfs in 
de meest uitdagende omstandigheden 
heel goed samen kunnen leven.

Het IFAW is voorstander van regulering 
van de scheepvaart op drukke 

vaarroutes zoals aan de zuidkust van Sri 
Lanka. Door de intensieve handelsvaart 

in die wateren sterven daar ieder jaar 
ca. 200 blauwe vinvissen, en dat  

terwijl deze soort al ernstig met  
uitsterven wordt bedreigd.

IFAW-wetenschappers waren in 2013 betrokken bij de uitzetting van 
Zolushka, een jonge gerehabiliteerde Siberische tijger, in een dunbevolkt 
gebied in het oosten van Rusland. Later bracht Zolushka zelf twee 
gezonde welpen ter wereld, waarmee ze een mooie bijdrage leverde aan 
de herpopulatie van een goed leefgebied voor tijgers, maar waarin deze 
dieren al 40 jaar niet meer waren gesignaleerd.

Samen met lokale gemeenschappen 
in India, Kenia, Malawi en Zambia 
werkt het IFAW aan de beveiliging van 
olifantencorridors om confrontaties 
tussen olifanten en de bevolking te 
vermijden en trachten we in te spelen op 
veranderingen in klimaat en leefgebieden.

INSTANDHOUDING VAN KRITIEKE LEEFGEBIEDEN: 
BESCHERMING VOOR EXTREEM KWETSBARE 
NATUURGEBIEDEN EN AANPASSING AAN 
KLIMAATVERANDERING

Het IFAW deed onderzoek in een cruciaal 
foerageergebied voor de westelijke grijze walvis 

nabij het Russische eiland Sachalin en voerde 
samen met andere NGO’s een pleidooi voor de 
bescherming van deze wateren, en met succes: 

een grote onderzeese gasleiding werd verplaatst.



In Malawi bracht het IFAW 83 
olifanten over naar een beschermd 

natuurreservaat vele kilometers verderop, 
omdat zich voortdurend problemen 

voordeden met dorpelingen. Dankzij 
deze verhuizing hoefden de olifanten 

niet te worden afgeschoten en keerde de 
rust voor de dorpelingen terug.

Het IFAW pleit voor de bescherming 
van met uitsterven bedreigde dieren 
zoals het schubdier, het meest illegaal 
verhandelde dier ter wereld.

Mede dankzij IFAW’s rapportage over 
de internethandel in wilde dieren en de 

resultaten van ons onderzoek beschikte 
het Russisch ministerie van Natuur en 

Milieu over de nodige informatie om 
hard op te treden tegen een aantal 

illegale handelspraktijken.

IFAW’s tenBoma-project wordt in 
nauwe samenwerking met de Kenya 
Wildlife Service, een aantal NGO’s en 
wildopzichters uitgevoerd. In dit project 
worden gegevens uit vele bronnen 
verzameld en geanalyseerd, met als 
doel parkwachters te voorzien van 
bruikbare informatie die hun in staat 
stelt stropers een slag voor te zijn.

“Al vele jaren steun ik het IFAW en steeds weer kom ik 
onder de indruk van de effectiviteit van de organisatie 
op alle niveaus, van internationale samenwerking met 
organisaties als Interpol tot de praktijktrainingen 
die het IFAW geeft aan de parkwachters die in India, 
Rusland en Bhutan in de voorste gelederen opereren.” 
— Bob Zoellick, voormalig president van de Wereldbank 
en voorzitter van het Global Tiger Initiative

Wat het werk op het gebied van 
natuurbescherming betreft, richt het IFAW 
zich voornamelijk op sleutelsoorten zoals 
olifanten, neushoorns en tijgers. Door 
deze essentiële soorten te beschermen, 
soorten die als graadmeter dienen voor 
de beoordeling van de gezondheid van 
complete natuurgebieden, helpen we 
ook andere soorten en leefgebieden, 
evenals de gemeenschappen die zonder 
een gezond ecosysteem en de daarin 
aanwezige levensvormen geen toekomst 
hebben. Het IFAW bindt op ieder punt 
van de aanvoerketen de strijd aan met 
wildlifecriminaliteit. We geven in Afrika en 
Azië leiding aan operaties tegen stropers, 
waarbij de nieuwste technologieën worden 
ingezet. Ook verzorgen we trainingen aan 
douaneambtenaren die werkzaam zijn op 
belangrijke knooppunten voor smokkelroutes 
over land, over zee en door de lucht. 
Daarnaast voeren we in China programma’s 
uit die zeer effectief tot een omslag in sociaal 
gedrag blijken te leiden en de vraag naar 
ivoor doen afnemen.

BESCHERMING VOOR SLEUTELSOORTEN 
EN BEDREIGDE POPULATIES:  
ACTIES TEGEN STROPERS EN ILLEGALE 
HANDEL IN WILDE DIEREN

Samen met de Wildlife 
Trust of India bracht het 
IFAW neushoorns terug in 
Manas National Park in het 
grensgebied tussen Bhutan 
en India, waar we deze 
dieren ook continu tegen 
stropers beschermen.



IN ACTIE VOOR INDIVIDUELE DIEREN: 
REDDEN VAN WILDE DIEREN 

EN NOODHULP

De klimaatverandering leidt tot steeds zwaardere 
natuurrampen, met als gevolg dat mensen en wilde dieren 
vaker in elkaars vaarwater komen. Met ons noodhulpteam, 
de medewerkers in het rampgebied en noodhulppartners 
komen we de dieren in de getroffen gebieden te hulp. 
We rehabiliteren verweesde olifantenkalfjes, tijgerwelpen, 
berenwelpen, en andere diersoorten en als het enigszins 
mogelijk is zetten we ze na verloop van tijd weer uit in het 
wild. Dit laatste is belangrijk om de populaties die dreigen 
te verdwijnen, te versterken.

Het IFAW leidt een van de meest geavanceerde 
programma´s voor reddingsoperaties voor dieren te land en 
ter zee, dankzij onze zeer gemotiveerde medewerkers en een 
wereldwijd netwerk voor noodhulp dat wijzelf coördineren 
en onderhouden. Het IFAW kan binnen 4 uur na het 
ontstaan van een natuur- of milieuramp in het rampgebied 
in actie komen. We assisteren bij het redden en verzorgen 
van dieren na een orkaan, een aardbeving, een gewapend 
conflict of andere calamiteiten.

Via ons Humane Community Development-programma 
helpen we zowel gemeenschappen als landen in voormalige 
geweldszones met het vinden van een doelgerichte aanpak 
om hun hondenpopulaties diervriendelijk en duurzaam te 
beheren. Zo worden individuele dieren gered en werken we 
aan duurzame oplossingen die zowel mensen als dieren ten 

goede komen.

Bij reddingsacties na rampen heeft 
het IFAW al meer dan 200.000 dieren 

gered, variërend van gestrande en 
ontheemde dieren tot schapen en 

geiten die voor plattelandbewoners 
vaak de enige bron van inkomsten zijn.

Ons reddings- en onderzoeksteam 
zeezoogdieren (MMRR) staat altijd klaar 
om snel in actie te komen voor gestrande 
dieren en zet zich via onderzoek 
en publieksvoorlichting in voor de 
bescherming van zeezoogdiersoorten.

“Ik werk graag samen met het  
IFAW, want deze organisatie zet 
zich met een enorme passie en 
bevlogenheid in voor de dieren.  
Ik herken in hen het motto dat 

ik zelf al heel lang hanteer: 
ieder individu doet ertoe, ieder 
individu is van unieke waarde.” 

— Dr. Jane Goodall, DBE, 
Messenger of Peace namens 

de VN en erebestuurslid 
 van het IFAW

Het IFAW helpt gemeenschappen 
bij de zorg voor hun huisdieren 
via toonaangevende projecten, 
waarbij snel praktische zorg 
wordt verleend. Ook verlenen we 
assistentie in het kader van ons 
Humane Community Development-
programma voor duurzaam 
beheer van huisdierpopulaties, 
dat we in samenwerking met het 
VN-ontwikkelingsprogramma 
uitvoeren.



IFAW Rusland, pionier op het gebied 
van het redden en weer in het wild 
uitzetten van weesbeertjes, bracht 

berendeskundigen uit negen landen 
bijeen om de meest succesvol gebleken 
rehabilitatiemethoden met hen te delen.

INNOVATIE:  
INZET VAN WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE 
VOOR BESCHERMING NATUUR

Het IFAW investeert in het opstellen en delen van 
geavanceerde onderzoeksmethoden, nieuwe technologieën, 
protocollen voor reddings- en beschermingsoperaties en 
een visie op gemeenschapsontwikkeling, die wereldwijd als 
veranderingsmodellen worden overgenomen. We testen en verfijnen 
deze innovaties in samenspraak met onze partners en de betrokken 
gemeenschappen, met als doel het verlichten van conflicten 
tussen mens en dier, het stoppen van wildlifecriminaliteit en het 
beschermen van bedreigde natuurgebieden.

“Olifanten, tijgers en vele 
andere iconische diersoorten 
verkeren in ernstige nood 
als gevolg van stroperij, 
verlies van leefgebied 
en steeds frequentere 
confrontaties tussen mens 
en dier. Het IFAW doet 
ongelooflijk mooi werk om 
dieren te beschermen die 
dreigen uit te sterven. Het 
feit dat mijn eigen stichting 
het IFAW steunt, vervult me 
met trots. We zien ernaar 
uit om samen te blijven 
werken aan de bescherming 
van de reusachtige en 
schitterende biodiversiteit 
van onze planeet.” 
— Leonardo DiCaprio, 
acteur, milieuactivist en 
erebestuurslid van het IFAW

IFAW’s tenBoma-project in Kenia maakt 
gebruik van een open-source geodatabase, 
speciaal ontwikkelde software en mobiele 
technologie, waarmee we Kenya Wildlife 
Service helpen bij het opsporen en 
ontmantelen van stropersnetwerken.

Vivek Menon, vooraanstaand IFAW-
onderzoeker en voorzitter van de Asian 
Elephant Specialist Group van de IUCN, 
deed baanbrekend onderzoek naar 
verspreidingsgebieden van olifanten in 
zuidelijk Azië en ontwikkelde een raamwerk 
voor olifantencorridors die de steeds 
meer geïsoleerd rakende populaties met 
elkaar moeten verbinden. Overheden en 
prominente maatschappelijke organisaties 
beschouwen het werk van Vivek Menon als 
de definitieve routekaart voor de effectieve 
bescherming van olifanten in de regio.

Akoestische boeien worden ingezet 
voor de signalering van walvissen 
en dankzij de walvis-app worden 
zeelieden tijdig geïnformeerd 
wanneer ze vaart moeten minderen 
om botsingen te vermijden.

De hoogrendement-fornuizen die 
in 1450 huishoudens in Centraal 
India zijn geïnstalleerd, hebben 
de luchtkwaliteit binnenshuis voor 
de vrouwen verbeterd (zie foto 
traditioneel fornuis) en naar schatting 
2500 bomen per jaar uitgespaard.



Tijdens de VN-klimaatconferentie 
in Parijs namen IFAW’s president-
directeur Azzedine Downes 
en Jane Goodall deel aan een 
discussie over de gevolgen 
van de klimaatverandering voor 
natuurgebieden en wilde dieren.

Met de educatieve programma’s in het 
kader van Animal Action Education 
bereikt het IFAW jaarlijks ruim vijf 
miljoen kinderen in 15 landen.

Twintig jaar lobbyen door het IFAW 
om de import van zeehondenhuiden 

naar Europa te blokkeren heeft geleid 
tot een spectaculaire afname van de 

commerciële zeehondenjacht in Canada.

Het IFAW ondersteunt 
onderwijsprogramma’s in lokale 
gemeenschappen, zoals in deze school aan 
de rand van Liwonde National Park, Malawi, 
waar het IFAW duurzame werkgelegenheid 
creëert en kinderen stimuleert de natuur te 
respecteren en te beschermen.

Om de meest urgente problemen op het 
gebied van natuurbescherming op te lossen, 
zullen we moeten samenwerken en in 
elkaars projecten moeten participeren. Het 
IFAW is trots op haar aanpak die gericht is 
op samenwerking met overheden, NGO’s, 
wetenschappelijke en academische instellingen 
en gemeenschappen over de hele wereld. Om 
onze missie te bevorderen, vergroten we de 
slagkracht van ons werk via:

•  Lobbyen. Met een team beleids- en 
communicatiedeskundigen voert het 
IFAW pleidooien voor lokaal, nationaal en 
internationaal beleid om huisdieren, wilde 
dieren en leefgebieden beter te beschermen.

•  Educatieve voorlichting. Met onze les- 
en ondersteuningsprogramma’s bereiken 
we jaarlijks ruim 7,5 miljoen mensen 
met informatie over dierenwelzijns- en 
natuurbeschermingsthema’s.

•  Werken aan veranderingen in gedrag 
en samenleving. Het IFAW verwerkt in 
haar aanpak initiatieven gericht op sociale 
verandering, want vaak liggen de houding en 
het gedrag van mensen ten grondslag aan de 
gevaren die natuur en milieu bedreigen.

In de afgelopen vijf jaren wist het 
IFAW meer dan 50 miljoen dollar 
aan gedoneerde media te verwerven 
en daarmee hebben we in Chinese 
steden met onze campagne om het 
kopen van ivoor te ontmoedigen, een 
enorm bereik weten te realiseren. 
Diverse Chinese beroemdheden 
verleenden hun medewerking aan 
deze campagne. In 2016 stond 
het IFAW in China in de categorie 
‘buitenreclame’ bekend als een van 
de 20 meest herkenbare merknamen.

“Ik steun het IFAW al vele jaren en ik heb veel 
waardering voor haar aanpak, die op samenwerking en de 
gemeenschap gericht is. Maatschappelijke organisaties 
en gemeenschappen zullen de handen ineen moeten 
slaan om de enorme problemen die de natuur bedreigen 
op te lossen, en het IFAW geeft hierin het goede 
voorbeeld.” —  Goran Visnjic, acteur, natuurbeschermer en 
erebestuurslid van het IFAW

GROTERE SLAGKRACHT:  
EDUCATIEVE VOORLICHTING 
EN LOBBYEN VOOR VERANDERING 



BESTEDINGEN: 
WERKEN AAN CAPACITEITSOPBOUW EN 

BLIJVENDE BETROKKENHEID

Sinds de oprichting in 1969 heeft het 
International Fund for Animal Welfare 
(IFAW) voor ruim $1,8 miljard aan donaties 
ontvangen en geïnvesteerd in projecten 
om een betere wereld te creëren voor 
mens en dier. De ruim 260 medewerkers 
van het IFAW verzorgen de uitvoering 
van baanbrekende dierenwelzijns- en 
natuurbeschermingsprogramma’s in meer 
dan 40 landen verdeeld over zes continenten.

Met steun van IFAW-partners zetten leden van de 
Masai-gemeenschap zich in om conflicten tussen 
olifanten en mensen te voorkomen, stropers aan 
te geven, en de trekroutes te beveiligen waarlangs 
olifantenkudden tussen de Nationale Parken van 
Kenia en het noorden van Tanzania heen en weer 
kunnen trekken. Met deze inspanningen helpen we 
mee om de genenuitwisseling in stand te houden die 
zo belangrijk is voor een gezonde dierenpopulatie.
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