
Overwinningen voor dieren
Honderdduizenden dieren zijn veilig dankzij het IFAW

1969: IFAW opgericht in Canada. 
Beelden afslachting zeehondenpups 
leiden tot wereldwijde protesten.

1970: Operatie Bear Lift brengt 80 
ijsberen over naar gebieden die verder 
verwijderd zijn van steden en dorpen.

1983: Europa verbiedt import van 
producten van ‘whitecoats’, waardoor in 
de 10 jaar daarna zeker 1 miljoen jonge 
zadelrobben minder worden gedood.

1987: In Queen Elizabeth National 
Park, Oeganda, beschermt het IFAW met 
succes olifanten, nijlpaarden en andere 
dieren tegen stropers. 

1989: Mede dankzij het IFAW komt 
er een verbod op de handel in ivoor, 
waardoor duizenden olifanten tegen 
stropers worden beschermd.

Jaren ‘90:  Baanbrekend 
geluidonderzoek door IFAW’s 
onderzoeksvaartuig Song of the 
Whale toont aan dat Japan voor 
wetenschappelijk onderzoek geen 
walvissen hoeft te doden.

1992: Het IFAW introduceert een 
medisch zorgproject voor huisdieren in 
de sloppenwijken van Johannesburg, 
tot nu toe zijn daar al bijna 500.000 
honden en katten mee geholpen.

1994: Het IFAW leidt de lobby voor 
een walvisreservaat in de Zuidelijke 
IJszee, waar 90% van alle walvissen 
bescherming vindt. 

1998: Op Cape Cod wordt een project 
gestart om massale strandingen van 
walvissen en dolfi jnen terug te dringen. 

2000: We voorkomen dat de 
Mexicaanse overheid en Mitsubishi 
Corporation de grootste zoutfabriek ter 
wereld bouwen in Laguna San Ignacio, de 
laatste nog ongerepte geboortegronden 
van de ernstig bedreigde grijze walvis.

2002: Verbod op productie Shahtoosh-
sjaals in India, wat goed nieuws is voor 
de bedreigde Tibetaanse antilope.

2003: Het IFAW redt 24 tijgers uit 
een privédierentuin in New Jersey. De 
publiciteit rond deze actie draagt bij 
aan de invoering van de Captive Wildlife 
Safety Act.

2004: Het IFAW komt in actie voor 
noodhulp aan wilde dieren, huisdieren 
en vee na tsunami’s in Azië.

2004: Na 16 jaar campagne voeren 
door het IFAW verbiedt het Verenigd 
Koninkrijk de wrede jacht met honden 
op vossen, herten en hazen.

2005: Een mijlpaal voor ons 
weesberenproject in Rusland: 100ste 
beer uitgezet in vrije natuur.

2005: Na orkaan Katrina brengt het 
IFAW in het getroffen gebied duizenden 
dieren in veiligheid.

2005-7: Voor het eerst worden in 
India jonge neushoorns, olifanten en 
zwarte beren uitgezet na een succesvol 
rehabilitatietraject door het IFAW.

2007: Het IFAW koopt land in India om 
een migratieroute te creëren voor meer 
dan 1.000 met uitsterven bedreigde 
Aziatische olifanten.

2007: Kenia erkent Meru National Park 
als ‘natuurreservaat van wereldklasse’ 
na een 5 jaar durend IFAW-project om 
dit ecosysteem geheel opnieuw op te 
bouwen.

2007: Nederland schaart zich achter 
landen als de Verenigde Staten, België 
en Mexico en stelt een importverbod in 
op zeehondenbont en –producten.

2008: Na een aardbeving in China 
stuurt het IFAW 5.500 kilo diervoeder en 
andere hulpgoederen naar de getroffen 
dieren en hun eigenaren.

2009: De EU verbiedt de import van 
producten afkomstig van de Canadese 
commerciële zeehondenjacht. Hiermee 
wordt jaarlijks honderdduizenden dieren 
een wrede dood bespaard.

2009: Russisch verbod op jacht op 
zeehondenpups redt elk jaar 35.000 
zadelrobben.

2009: In juni heeft het IFAW een kudde 
van 83 Afrikaanse olifanten, bedreigd 
in Malawi, met succes naar een veiliger 
gebied verhuisd.

2009: Door ingrijpen van het IFAW 
gaan ruimingsoperaties in twee Chinese 
steden niet door. Tienduizenden honden 
worden gespaard.

2010: Na de aardbeving in Haïti biedt 
de Animal Relief Coalition onder leiding 
van het IFAW hulp aan ruim 68.000 
dieren.

2010: Het IFAW vecht met succes 
het standaard euthanasiebeleid voor 
gestrande dolfi jnen aan, door aan 
te tonen dat ook individuele dieren 
uitzetting kunnen overleven en zich bij 
soortgenoten kunnen aansluiten.

2010: Het IFAW zorgt voor een primeur 
in India met de uitzetting van een 
nevelpanter na een rehabilitatietraject.

2011: Via onze Animal Action 
educatieprogramma’s bereiken we 
jaarlijks 5 miljoen jongeren. 

2011: IFAW-campagne in Rusland leidt 
tot verbod op het doden van beren in 
de winterslaap, een jacht die jaarlijks 
duizenden jonge welpen fataal werd.

2011: Wit-Rusland, Kazachstan en 
de Russische Federatie vaardigen een 
verbod uit op de im- en export van 
zadelrobpelzen.

2012: Het IFAW rukt uit voor hulp aan 
recordaantal gestrande dolfi jnen op 
Cape Cod. Van de 114 levende dolfi jnen 
kunnen we er 87 (76%)  behandelen en 
weer in zee uitzetten.

2012: Het IFAW vraagt media 
wereldwijd om te berichten over de 
afslachting van honderden olifanten 
in Bouba Njida Park in Kameroen. De 
regering ziet zich gedwongen om het 
leger tegen de stropers in te zetten.

2012-13: Het IFAW fi nanciert Operatie 
WORTHY van Interpol in 14 Afrikaanse 
landen. We zijn daarmee de eerste NGO 
die op basis van een Memorandum van 
Overeenstemming met Interpol de strijd 
aanbindt tegen de mondiale wildlife 
criminaliteit.

2013: Om bijna 65 vierkante kilometer 
grondgebied voor olifanten veilig te 
stellen, tekent het IFAW een historische 
pacht-overeenkomst met een Massaï-
gemeenschap in Amboseli National 
Park in Kenia.

2013: Via het Ontwikkelingsprogramma 
van de VN zet het IFAW zich in voor 
zwerfhonden in Bosnië en Chili.

2013: Het IFAW komt in actie na 
tyfoon Haiyan op de Filippijnen. We 
behandelen, vaccineren en voeden er 
zeker 2.000 huisdieren.

2013-14: Het IFAW zet in het uiterste 
oosten van Rusland zes Amoertijgers uit 
na een jarenlange voorbereiding. Twee 
jaar later brengt een van de wijfjes in 
het wild twee welpen ter wereld.

2014: Het Internationaal Gerechtshof 
oordeelt dat de Japanse walvisjacht 
in de Zuidelijke IJszee in strijd is met 
internationale wetgeving.

2014:  De    Wereldgezondheidsorganisatie 
oordeelt dat het EU-verbod op 
handel in zeehondenproducten uit 
dierenwelzijnsoverwegingen rechtmatig 
is. 

2014: IFAW publiceert Wanted – Dead 
or Alive: Exposing Online Wildlife Trade, 
als vervolg op diverse rapportages 
over dit onderwerp, zoals Killing with 
Keystrokes (2008), dat eBay en Taobao 
inspireerde om de handel in ivoor en 
haaienvinnen van hun sites te weren.

2014: Het IFAW start in Nederland het 
project Blijf van mijn Dier. Een uniek 
project dat ervoor zorgt dat slachtoffers 
van huiselijk geweld hun thuissituatie 
sneller kunnen ontvluchten door 
hun huisdieren onder te brengen in 
gastgezinnen. Slachtoffers van huiselijk 
geweld vluchten gemiddeld een jaar 
later wanneer er huisdieren in het 
spel zijn, door angst dat het dier iets 
aangedaan zal worden. Blijf van mijn 
Dier beschermt mens en dier tegen 
geweld.

2014-15: In China lanceert het 
IFAW een grote mediacampagne met 
medewerking van opinieleiders die 
consumenten ontmoedigen ivoor te 
kopen.

2015: Het IFAW assisteert de Bosnische 
stad Jajce bij de sluiting van een vervallen 
asiel. Via een project voor gemeenschaps-
ontwikkeling vinden 66 honden hun weg 
naar adoptieadressen in Duitsland en 
Oostenrijk.

2016: Na ruim drie jaar campagne 
voeren start de Europese Commissie 
met een intergouvernementeel Europees 
Actieplan tegen de handel in wilde dieren.

2016: De Amerikaanse overheid legt 
de laatste hand aan regelgeving ter 
bescherming van de Afrikaanse olifant. 
Met het dichten van een aantal mazen in 
de wet wordt de verkoop van illegaal ivoor 
in dit grote consumentenland een stuk 
moeilijker.

2016: Het IFAW tekent voor het 
project Blijf van mijn Dier een 
samenwerkingsovereenkomst met Blijf 
Groep Oranje Huis in Amsterdam. Als 
eerste vrouwenopvang in Nederland gaat 
het Oranje Huis slachtoffer en huisdier 
samen opvangen.  

2016: IFAW’s tenBoma project, dat lokale 
kennis combineert met high-tech data 
analyse, breidt haar netwerk uit om naast 
Kenya Wildlife Service te werken met 
INTERPOL en andere organisaties. 
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