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Een veilige plek 
voor dieren

Nu zich voor de zesde keer in de geschiedenis een 
massa-extinctie voltrekt - wat volledig aan menselijke 
activiteiten te wijten is - is het hoog tijd om onszelf eraan 
te herinneren dat de mens niet alléén op aarde is, maar 
deze planeet deelt met een complete Dierenwereld.

Net als wij zijn olifanten, tijgers en andere dieren 
unieke individuen én onderdeel van families, kolonies 
en populaties. Het is dan ook van cruciaal belang dat we 
de individuele dieren begrijpen en goed voor ze zorgen, 
als we een reële kans willen maken hele populaties te 
beschermen.

Dat is de reden waarom het IFAW individuele 
olifanten, dolfijnen en andere wilde dieren redt, 
rehabiliteert en weer in de natuur uitzet.

We pleiten ook voor een gezond beleid voor de 
bescherming van leefgebieden en dieren, met als doel 
deze wereld tot een veilige plek te maken voor mens 
en dier.

De artikelen in deze uitgave belichten IFAW’s unieke 
aanpak en doen verslag van individuele reddingsacties, die 
ons de moed geven om onvermoeibaar te blijven bouwen 
aan een betere wereld voor mens en dier. Ik wens u veel 
leesplezier.

Azzedine Downes – President-directeur IFAW
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Nieuws in het kort over IFAW’s recente 
activiteiten en successen wereldwijd

Dierenbelangen

   Verenigde Staten

  China

Voorstel bescherming 
giraffes onder ESA
  

Vorig jaar bleek uit een evaluatie van de 
Internationale unie voor natuurbescherming dat de 
populatie giraffes de laatste 30 jaar met maar liefst 40 
procent is geslonken. Daarom diende het IFAW samen 
met een coalitie van natuurbeschermingsorganisaties 
dit voorjaar bij de Amerikaanse overheid een verzoek 
in om de giraffe onder de Endangered Species Act als 
bedreigde soort te erkennen.

De giraffe wordt niet alleen bedreigd door excessieve 
jacht (voornamelijk de illegale jacht voor ‘bushmeat’) en 
verlies van leefgebied, maar ook door trofeejagers, met 
de VS als belangrijke importeur van lichaamsdelen en 
producten van deze dieren. Tussen 2006 en 2015 werden 
39.516 afzonderlijke exemplaren (waaronder trofeeën, 
lichaamsdelen van giraffes en afgeleide producten) in de 
VS geïmporteerd.

China belooft in 
2017 een eind te 
maken aan de 
handel in ivoor

  

De Chinese regering heeft toegezegd om in 2017 
voorgoed een eind te maken aan de binnenlandse 
handel in ivoor. 

Het IFAW lobbyt al decennialang voor de sluiting 
van de binnenlandse ivoormarkt in China en de regering 
onderneemt al concrete stappen om olifanten te redden. 
Zo werd aangekondigd dat reeds verstrekte vergunningen 
om ivoor te bewerken in maart 2017 gefaseerd zullen 
worden ingetrokken en dat aan het eind van het jaar alle 
commerciële vormen van ivoorbewerking alsmede de 
verkoop van ivoor verboden zullen zijn.
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   Verenigde Arabische 
Emiraten

IFAW leidt Balinese 
dierenartsen op  
voor bestrijding 
crisis hondsdolheid

  

Sinds 2013 zet het IFAW zich samen met de 
Bali Animal Welfare Association in voor een 
betere gezondheidszorg voor honden en tegen de 
verspreiding van hondsdolheid. Op dit moment zijn 
we in samenwerking met de universiteit van Udayana 
op Bali met het programma Dharma gestart. Via dit 
programma ontvangen jonge dierenartsen training op 
het gebied van welzijnswerk, basisverzorging van honden 
en diervriendelijk populatiebeheer om de ernstige 
problemen met hondsdolheid in 28 gemeenschappen 
het hoofd te bieden. IFAW, BAWA en Udayana hebben 
goede hoop dat het Dharma-programma een effectieve 
barrière tegen hondsdolheid zal opwerpen en het welzijn 
van honden in deze 28 gemeenschappen zal verbeteren.

VAE vaardigt 
verbod uit op het 
in bezit hebben 
van wilde dieren

  

Dankzij een nieuwe wet is in de Verenigde 
Arabische Emiraten (VAE) een lang verwacht verbod 
op het particulier bezit en de verkoop van grote 
katachtigen en andere bedreigde exotische dieren van 
kracht geworden. Grote katten als jachtluipaarden, 
tijgers, en zelfs luipaarden zijn geliefde ‘huisdieren’ 
geworden in de regio, waar ze door sommigen als 
statussymbool worden beschouwd. Met de nieuw 
ingevoerde beperkingen zijn de VAE trouw aan het 
principe dat wilde dieren in het wild thuishoren en niet 
geschikt zijn om als huisdier te worden gehouden.

Canada verwerpt voorstel 
voor zeehondenjacht in 
natuurreservaat

  

De Canadese provincie Quebec verwierp een voorstel voor de jacht op 1200 grijze 
zeehonden in het natuurreservaat Brion Island, dat intussen een geliefde locatie voor 
grijze zeehonden is geworden om hun jongen te werpen en te zogen. Toen jagers 
eenmaal tot de ontdekking waren gekomen dat een beschermd natuurgebied wel 
een heel mooie gelegenheid biedt om ‘een grote verzameling prooidieren’ aan te 
treffen, gingen ze lobbyen voor toestemming voor een commerciële jacht op deze 
dieren. Maar het nieuwe wetsvoorstel voor het doden van grijze zeehonden ‘in het 
belang van gezondheidsonderzoek van de populatie op Brion Island’ werd door de 
departementen van Visserij en Milieu van Quebec verworpen.

   Bali

   Canada 
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Hondenhokken 
tegen incidenten 
rond wilde dieren 
in Mexico

  

Jaguars en zeeschildpadden, twee bedreigde 
diersoorten, komen in en rond Playa del Carmen 
regelmatig in conflict met honden. We hebben gezien 
dat honden het strand afschuimden op zoek naar 
schildpadeieren en dat ze volwassen schildpadden 
aanvielen. Op andere plaatsen worden honden 
door jaguars aangevallen en gedood, wat weer tot 
woede en angst bij hun baasjes leidt, die vervolgens 
de  jaguars willen afschieten. In lijn met IFAW´s 
strategische kijk op natuurbescherming en met oog 
voor het risico dat in sommige streken wilde dieren 
door honden worden aangevallen, is Casitas Azules 
opgezet: een project dat verantwoorde zorg voor 
honden wil bevorderen in combinatie met lokale 
natuurbeschermingsinitiatieven. Er worden duidelijk 
herkenbare blauwe hondenhokken (Spaans: casitas 
azules) geplaatst in buurten waar het al eerder 
tot confrontaties tussen honden en wilde dieren is 
gekomen. Er verschijnen intussen steeds meer blauwe 
hondenhokken als symbool voor de bereidheid van de 
gemeenschap om dit probleem aan te pakken.

Start van 
het netwerk 
Jongeren voor 
Natuurbescherming

  

Dit jaar werd mede op initiatief van het IFAW op 
World Wildlife Day het nieuwe netwerk Jongeren voor 
Natuurbescherming gelanceerd. Deze door jongeren 
gerunde organisatie zal de natuurbeweging van de 
nodige nieuwe energie en impulsen voorzien.

Deze bijzondere groep jongeren kwam in september 
vorig jaar voor het eerst bijeen tijdens het allereerste 
Youth Forum for People and Wildlife in Zuid-
Afrika (#Youth4Wildlife) dat namens het IFAW was 
georganiseerd in de aanloop naar ’s werelds grootste 
mondiale conferentie over de handel in wilde dieren.  

Zoals IFAW’s president-directeur Azzedine Downes 
het uitdrukt: “Jongeren toerusten is een eerste stap. 
Ouderen, de mensen die het nu voor het zeggen hebben, 
moeten LUISTEREN naar de oplossingen die door 
jongeren worden aangedragen, bedrijfsvoeringen en 
economische systemen AANPASSEN om de natuur en 
haar rijkdommen te beschermen, wet- en regelgeving en 
economische maatregelen IMPLEMENTEREN en zich 
sterk maken voor een cultuuromslag die nodig is om de 
toekomst veilig te stellen.

   Mexico    Zuid-Afrika
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n Mexico presenteerde het IFAW tijdens de 
Conventie Biodiversiteit aan een zaal vol 

natuurbeschermers uit meer dan 100 landen haar 
nieuwe rapport Measuring What Matters: True 
Wellbeing for Animals and People (Meten wat echt 
van waarde is: het welzijn van mens en dier).

Het rapport omvat onder meer praktijkanalyses 
van het Jane Goodall Institute en een groot aantal 
andere dierenorganisaties, en laat zien hoe zorg 
voor het welzijn van dieren en de natuur ook voor 
de mens voordelen oplevert en een positief effect 
heeft op gemeenschappen wereldwijd.

We hebben de neiging om dingen die we meten, 
groter te maken. Dan is het dus belangrijk dat we 
meten wat we echt van waarde vinden.

Aan de hand van het door Bhutan vastgestelde 
peil van ‘Bruto Nationaal Geluk’ werden diverse 
indicatoren voor menselijk welzijn onderzocht 
en gedocumenteerd:  geestelijk welbevinden, 
tijdbesteding, sociale vitaliteit, culturele 
verscheidenheid, ecologisch herstellingsvermogen, 
levensstandaard, gezondheid, opleiding, en een 
goed functionerende overheid. Deze dimensies 
hebben vaak meer impact op de kwaliteit van het 
dagelijks leven dan het Bruto Binnenlands Product 
(BBP) van een land, dat veelal de enige indicator is 
die in zo’n onderzoek betrokken wordt.

De huidige crisis rond ivoorstropers en de 
gevaren die verlies van leefgebied en de illegale 
handel vormen voor neushoorns, tijgers en tal van 
andere soorten, zijn het directe gevolg van het feit 
dat economische doelstellingen worden bepaald 
zonder te kijken naar de kosten voor natuur en 
milieu.

Meten wat echt van waarde is
Zoals het nu in de wereld toegaat, wordt er nog 

steeds meer waarde toegekend aan economische 
groei dan aan dieren, mensen of de planeet. Het 
wordt tijd voor een systeem dat het welzijn van 
dieren, mensen en de planeet inzichtelijk maakt en 
bevordert. Immers, wat goed is voor de natuur en 
onze planeet, is uiteindelijk ook goed voor ons.

T R U E 

W E L L B E I N G 

F O R  A N I M A L S 

A N D  P E O P L E

Measuring what matters: 

AUSTRALIA | BELGIUM | CANADA | CHINA | FRANCE | GERMANY | INDIA | KENYA | MALAWI | NETHERLANDS

RUSSIA | SOUTH AFRICA | UNITED ARAB EMIRATES | UNITED KINGDOM | UNITED STATES | ZAMBIA

Copyright ©2016 International Fund for Animal Welfare, Inc.  ISBN: 978-1-939464-05-7
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Nieuw rapport:
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Gebruik makend van in Liwonde opgedane ervaring helpt een speciale 
commando-eenheid mee om dit Nationale Park in Malawi vrij van 

stropers te maken en, naar we hopen, in zijn oude glorie te herstellen.
Door Melanie Mahoney 

Redding voor 
natuurgebied Kasungu

Waar we actief zijn:
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Kasungu 
National 
Park

Lake 
Malawi

ulimba, een olifant in Kasungu National Park, 
Malawi, is een van de laatste slachtoffers van 
een brute en ook nog eens mislukte poging van 

stropers om haar van haar slagtanden te beroven.
Ze troffen haar aan met een kogel die van 

oude batterijen was gemaakt. Het metaal en de 
chemicaliën drongen diep haar schoudergewricht 
binnen.

Ze hinkte bij elke stap, totdat ze uiteindelijk met 
een luide brul ter aarde stortte. 

Kulimba kwam niet 
meer overeind. Korte tijd 
later bezweek ze aan haar 
verwondingen.

Ooit was er een tijd waarin de 
schitterende natuur van Kasungu 
bruiste van leven. Dit park 
met een oppervlakte van 2330 
vierkante kilometer telde toen 
gezonde populaties olifanten, 
neushoorns en leeuwen. 

De laatste 30 jaar is Kasungu 
grote aantallen dieren verloren 
door stroperij en andere fatale 
confrontaties met mensen. De 
olifantenpopulatie kelderde van 
ruim 1100 tot minder dan 60. 
Ook het aantal antilopen daalde 
dramatisch als gevolg van een stijgende vraag naar 
bushmeat. Maar een van de grootste tragedies was 
misschien wel dat de wilde honden, jachtluipaarden, 
neushoorns en leeuwen in dit park volledig door 
stropers werden uitgeroeid.

De zelfgemaakte kogels die Kulimba fataal 
werden en de afschuwelijke wildstrikken die elk dier 
dat erin trapt verminken, veroorzaken enorm veel 
pijn en lijden bij deze weerloze dieren. 

Het feit dat Malawi een van de armste landen 
ter wereld is, heeft de regering er niet van 
weerhouden een enorme inspanning te leveren voor 
de bescherming van het land en zijn natuurlijke 
rijkdommen. In 2015 vroeg de regering van Malawi 
het International Fund for Animal Welfare om 

het ministerie van Natuur te 
assisteren bij de strijd tegen de 
ivoorstropers en de parken in 
hun oude luister te herstellen. 

De regeringsfunctionarissen 
bleken zich goed op de hoogte 
te hebben gesteld van ons 
meerjarenprogramma voor 
de bescherming van Liwonde 
National Park. Het inspireerde 
hen om ook in Kasungu een 
soortgelijk project op te zetten.

Hoewel het ministerie van 
Natuur en Parkbeheer (DNPW) 
moeite had om de nodige 

financiële middelen bijeen te brengen in dit land dat 
zelf zwaar op hulp is aangewezen, is de geldstroom 
nu toch op gang gekomen en is een begin gemaakt 
met het herstel van het park en de herintroductie 
van populaties. 

Ons eerste doel was om de welig tierende 
stroperij in het park aan banden te leggen. De 
meeste gezinnen in dit natuurgebied kunnen door 
toepassing van brandlandbouw in hun onderhoud 
voorzien, maar het voortdurend afbranden van 
akkers heeft wel tot een dramatische uitputting van 
natuurlijke rijkdommen geleid. De gemeenschappen 
in de omgeving van het park gingen noodgedwongen 
over tot het jagen op bushmeat. Toen de 

Vroeger  
waren hier  

meer dan

olifanten, nu 
zijn er nog 

minder dan

60

1100

K
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commerciële belangen de overhand kregen, kon er 
al snel niet meer aan de vraag worden voldaan – en 
de dieren betaalden de rekening.

Toen werd een specialistische commando-
eenheid gevormd. Deze parkwachters kregen 
nieuwe uitrusting en werden onder een streng 
regime geplaatst, met onder meer vroege fitness-
sessies en schietoefeningen. Het effect van de 
trainingen was overweldigend positief. De eenheid 
verrichtte al snel een aantal arrestaties in het 
park en assisteerde bij opsporingsacties in de 
gebieden rond Kasungu. De commando’s speelden 
sinds december 2015 een belangrijke rol bij de 
aanhouding van meer dan 100 personen in en rond 
het park. 

Dixie Makwale, de beheerder van het park, 
weet niet wat er van Kasungu National Park was 
geworden als het IFAW en de commando-eenheid 
niet te hulp waren geschoten. 

Naast het voorkomen van aanslagen door 
ivoorstropers zet de commando-eenheid zich ook 
in om een eind te maken aan de wrede methoden 
waarvan stropers zich bedienen om de luipaarden 
in het park te doden.

De Wildlife Crime Investigations Unit (WCIU) 
ontdekte twee vellen van luipaarden uit Kasungu, 
één van een volwassen mannetje en één van 
een jong wijfje. Een van IFAW’s meest ervaren 
onderzoekers, Raphael Chiwondo, stelde vast dat 
de stropers vergiftigd vlees hadden neergelegd om 
de grote katten te doden.

Zodra stropers sporen van een luipaard 
aantreffen – uitwerpselen, pootafdrukken of 

krabsporen – doden ze een prooidier en vergiftigen 
ze het vlees. Daarna vertrekken ze, in de wetenschap 
dat hen bij hun terugkeer een dode luipaard wacht. In 
de eerste zeven maanden van 2016 nam de WCIU 12 
luipaardvellen in beslag, maar zelfs dat is vermoedelijk 
nog een gering percentage van de totale regionale 
handel in luipaardvellen. 

Een door het IFAW getrainde en gesponsorde 
agent, Chiza Ngoni, meent dat er een link is tussen 
de handel in luipaardvellen en de handel in ivoor. 
In juli 2016 trof Ngoni bij een van zijn onderzoeken 
luipaardhuiden en ivoor aan in de koffer van één 
dader. De dader werd aangeklaagd, en met succes: hij 
werd veroordeeld tot vijf jaar cel. 

Een nationaal park nieuw leven in blazen vereist 
een ingewikkelde combinatie van toegewijde, 
gepassioneerde mensen, betrouwbare informatie 
van deskundigen, en de nodige tijd. Het herstel 
van het landschap en dierenpopulaties is een 
transformatieproces waar vaak jaren mee gemoeid 
zijn. De diersoorten in en rond Kasungu worden 
niet alleen beschermd tegen stropers, maar onze 
deskundige dierenartsen en wetenschappers 
houden ook hun gezondheid, migratiepatronen en 
voortplantingsstatistieken bij. (In Kasungu vaagde 
de handel in bushmeat de complete zebrapopulatie 
weg op zes dieren na, maar dit jaar zijn er in het park 
alweer drie veulentjes geboren.)

Parkwachters en speciaal opgeleide bewakers 
beveiligen het park dag en nacht en zeven dagen in de 
week tegen stropers en jagers, dus wat er met Kulimba 
gebeurd is, zal andere dieren niet overkomen.
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Political Advocacy/regional campaign reports

EU-actieplan tegen illegale 
handel in wilde dieren

Een veilig heenkomen voor koala’s in Australië

De IFAW-kantoren van het 
Verenigd Koninkrijk, Nederland, 
Duitsland, Frankrijk en België werkten 
samen in een meerjarencampagne 
waarin werd opgeroepen tot een 
EU-breed actieplan tegen de 
handel in wilde dieren, dat in grote 
lijnen op dezelfde leest geschoeid 
is als bestaande plannen tegen de 
drugshandel en valsemunterij. In juni 
2016 werd het  
 

EU-actieplan tegen illegale handel 
in wilde dieren officieel aangenomen 
door de Milieuraad van de EU. 

Het plan definieert de handel in 
wilde dieren als een ernstige vorm 
van misdaad en reikt regeringen een 
aantal instrumenten aan voor een 
betere implementatie van bestaande 
regelgeving. Zo wordt een grote 
stap gezet in de strijd tegen deze 
verschrikkelijke handel.

Na jarenlang campagne voeren 
door het IFAW maakte de regering 
van de staat Victoria in Australië 
bekend, dat er nieuwe richtlijnen 
in de maak zijn om te voorkomen 
dat koala’s tijdens het oogsten 
van blauwe gom gewond raken, 
verdreven worden of gedood.

Volgens schattingen van de 
regering van Victoria leven er tussen 
de 200.000 en 400.000 koala’s in 
dit gebied, maar nu hun natuurlijk 
leefgebied steeds kleiner wordt 
nemen honderden koala’s hun 
toevlucht tot particuliere blauwe 

gomboom-kwekerijen.
De nieuwe richtlijnen zullen op 

korte termijn veel koala’s voor dood 
of verwonding behoeden, maar 
om deze dieren ook op langere 
termijn bescherming te bieden, 
is een nieuw, allesomvattend en 
radicaal plan voor landschapsbeheer 
noodzakelijk. Er moeten 
uitgestrekte stukken land worden 
beschermd en beveiligd, bomen 
moeten worden herplant en deze 
koala’s moeten ook veilig tussen 
hun verschillende gebieden kunnen 
pendelen.

VS, neem de klimaatverandering serieus!
Minstens 50.000 IFAW-donateurs 

tekenden een petitie waarin de 
Amerikaanse president Trump wordt 
verzocht om de door de VS beloofde 
medewerking aan het akkoord van 
Parijs inzake klimaatverandering 
te respecteren. Op deze historische 
Klimaatconferentie gingen landen 
over de hele wereld akkoord met een 
drastische verlaging van de uitstoot van 
broeikasgassen om de planeet voor een 
catastrofale mondiale klimaatomslag te 
behoeden. 

Klimaatverandering zal naar 
verwachting grote gevolgen hebben: 
grootschalige teloorgang van 
leefgebieden, het verdwijnen van 

prooidiersoorten, natuurrampen die 
heviger en frequenter worden, en 
steeds meer conflicten tussen mens en 
dier die honderden diersoorten zullen 
treffen.

Het IFAW werkt samen 
met Noodhulpnetwerken en 
partnerorganisaties over de hele wereld 
om beter op natuurrampen voorbereid 
te zijn. Via onze landschapsprojecten 
helpen we conflicten tussen en mens 
en dier voorkomen in situaties waar 
het veranderend klimaat tot ander 
landgebruik leidt. Ook lobbyen we voor 
maatregelen om de klimaatverandering 
tegen te gaan.
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Als we conflicten tussen mens en dier voorkomen, stroperij aanpakken en 
achteruitgang van leefgebieden in India en Rusland tegengaan, kan het 

herstel van de populaties in deze twee belangrijkste tijgerlanden doorzetten.
Door Scott Lajoie 

Bescherming 
voor de tijger

Een potentieel gevaarlijke tijgerin was 
vorig jaar dicht in de buurt van woningen 

in het Indiase Tezpur op rooftocht. Hoewel werd 
aangenomen dat ze uit zelfverdediging handelde 
omdat ze alleen haar klauwen gebruikte, bracht 
ze naar verluidt zware verwondingen toe aan een 
jongen uit het dorp.

Bezorgd om het welzijn van de dorpelingen en 
van de tijger zelf, trok het mobiel veterinair team 
van International Fund for Animal Welfare-Wildlife 
Trust of India (IFAW-WTI) erop uit om haar op 
te sporen, en dat lukte met hulp van het gekrijs 
van verontruste apen. De tijgerin was gaan liggen 
voor een verlaten gebouwtje in een gebied dat 
overwoekerd was met dicht struikgewas.

Nadat een verdovingspijl zijn werk had gedaan, 
brachten ze het dier met een brancard naar een 
kooi. Tijdens de tocht naar Nameri National Park 
besprenkelden ze haar met water om haar te koelen. 

De kooi werd in een afgelegen deel van het park 
uit de truck gelost. Nadat ze de deur van de kooi 
hadden geopend, wandelde de tijgerin langzaam het 
bos is, om hopelijk nooit meer gevaarlijk dicht in de 
buurt van mensen te komen.

In datzelfde jaar trok ditzelfde team er nog 
een keer op uit, nadat ze een noodoproep hadden 
ontvangen van een aanval van een tijger op een 
vrouw. In het besef dat het verdoven en overplaatsen 
van het dier deze keer weleens te gevaarlijk zou 
kunnen zijn, besloten ze de tijger op te drijven in 
de richting van Bura Chapori of de bossen van 
Laokhowa, of desnoods naar Kaziranga National 
Park. De tijger, vermoedelijk een volwassen 

mannetje, liet zich tijdens de drijfjacht maar heel 
even zien. Uit de pootafdrukken die de volgende 
morgen werden gevonden, konden ze afleiden 
dat het dier met succes naar veiliger gebied was 
verdreven. 

Het International Fund for Animal Welfare 
biedt al langer steun aan regeringen van landen 
die confrontaties tussen mens en dier willen 
voorkomen, met als doel om individuele dieren te 
redden en populaties die de laatste decennia een 
zorgwekkende daling te zien gaven, de kans te geven 
zich te herstellen. In combinatie met acties tegen 
stropers en andere initiatieven voor het herstel van 
leefgebieden draagt dit werk bij aan het herstel van 
de tijgerpopulaties in zowel Rusland als India.

De Indiase minister van Natuur en Milieu 
maakte begin 2015 bekend dat de tijgerpopulaties 
in India met maar liefst 30 procent waren gegroeid, 
dankzij gerichte beschermingsmaatregelen. Uit 
New Delhi werd gemeld dat bij de vierjaarlijkse 
tijgertelling 2200 wilde tijgers in India werden 
genoteerd, tegenover 1700 in 2010. 

In India leeft nu wellicht 50 tot 70 procent van 
alle tijgers in de wereld, waarvan het totaal op 3.700 
à 4.200 exemplaren wordt geschat. Bij een eerdere 
telling in 1996 maakten de Russische autoriteiten 
samen met bij de telling betrokken NGO’s bekend, 
dat de populatie amoertijgers in het uiterste oosten 
van Rusland nog slechts tussen de 330 en 370 
exemplaren telde in een verspreidingsgebied dat in 
de loop der jaren aanzienlijk was geslonken. (In de 
jaren ’30 van de vorige eeuw bereikte deze populatie 
waarschijnlijk een dieptepunt met slechts 20 à 30 

E
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tijgers, en velen vreesden toen dat deze populatie 
snel tot uitsterven was gedoemd.) Maar bijna 20 
jaar later, toen de regering een nieuwe schatting 
bekendmaakte, werd gemeld dat de populatie 
amoertijgers in Rusland wellicht alweer 540 
exemplaren telde.

Het goede nieuws uit deze twee landen is een 
mooie stimulans voor de 13 ‘tijgerlanden’ die in 
2010 toezegden zich in te zullen zetten voor een 
verdubbeling van de tijgerpopulatie in 2022, het ‘Jaar 
van de tijger’. (Helaas kunnen Indonesië en Maleisië 
geen vergelijkbare groeicijfers laten zien. En in de 
afgelopen eeuw zijn zelfs drie ondersoorten in de 
andere ‘tijgerlanden’ geheel uitgestorven.) 

De vooruitgang die in Rusland en India is 
geboekt, is des te indrukwekkender als we bedenken 

welke gevaren in deze landen nog steeds op de loer 
liggen. De inspanningen om die gevaren het hoofd te 
bieden, hebben succes.

Sommigen beweren dat stropers in India in 2016 
meer tijgers hebben gedood dan ooit, aangemoedigd 
door de wijdverbreide Aziatische markt voor 
luxeartikelen die de vraag naar beenderen voor 
tijgerwijn en unieke tijgervellen omhoog stuwt. 
Een CITES-rapport uit 2014 meldt “dat ‘welvaart’ 
nu belangrijker aan het worden is dan ‘welzijn’ 
als primaire drijfveer van consumenten” en 
dat lichaamsdelen van tijgers “nu minder voor 
geneesmiddelen worden gebruikt en meer in trek 
zijn als exotisch luxeproduct.” 

IFAW en WTI werken ook samen bij 
de ondersteuning van veldwerkers die in de 
natuurgebieden van India patrouilleren en stropers 
bestrijden. We voorzien hen van een betere 
velduitrusting en geven gerichte training op het 
gebied van wildlifecriminaliteit-preventie. Tot nu toe 
hebben we in heel India ongeveer 16.000 eerstelijns 

veldwerkers van uitrusting voorzien en getraind. 
IFAW-WTI tracht ook de illegale handelsketen 

zoveel mogelijk te doorbreken. 
Van 2013 tot 2015 assisteerden veldwerkers 

van IFAW-WTI handhavingsinstanties bij de 
voorbereiding en uitvoering van 14 geheime 
operaties, wat resulteerde in 51 aanhoudingen 
en de onderschepping van een hoeveelheid 
illegale producten van wilde dieren, waaronder 1 
tijgervel, 1 tijgertrofee, 19 kilo tijgerbeenderen, 12 
luipaardvellen en 21 klauwen van luipaarden en 
leeuwen. Dit werk doen we trouwens nog steeds.

Ook in het uiterste oosten van Rusland vormt 
stroperij een probleem. Daarom stelde het IFAW 
geld ter beschikking voor de aanschaf van een 
terreinwagen die de bijnaam ‘Bobr’ kreeg. Dit 
voertuig wordt ingezet voor de bescherming en 
bewaking van tijgers die in het reservaat Zhuravliny 
in het Joods Autonoom Gebied zijn uitgezet. 
Sinds de terreinwagen daar in gebruik is, zijn de 
stropersactiviteiten afgenomen. De patrouilles 
dienen ook ter voorbereiding op het seizoen waarin 
zich bosbranden voordoen, want ook die vormen een 
gevaar voor de tijgers in dat gebied.

Er is nog een probleem dat ook alle andere 
wilde dieren treft: verlies van leefgebied. Terwijl de 
Indiase bevolking de afgelopen decennia explosief 
is gegroeid, is de druk van menselijke activiteiten op 
natuurgebieden in dezelfde mate toegenomen, met 
als gevolg dat mensen steeds vaker tegenover tijgers 
komen te staan.

Maar interventie is een lapmiddel, het werkelijke 
probleem zit dieper.

Om die reden heeft het IFAW-WTI samen met 
Indiase departementen van bosbeheer in 2005 88 
trekroutes voor wilde dieren in kaart gebracht en 
daarvan verslag gedaan in een publicatie getiteld 
Right of Passage. (Intussen is dat aantal gegroeid 
tot 101 als gevolg van de toenemende druk van de 
overbevolking op het natuurlijk ecosysteem en de 
behoefte aan allerlei woon- en leefvoorzieningen 
die daarmee gepaard gaat.) Die corridors waren 
oorspronkelijk ingesteld voor Aziatische olifanten, 
maar er is ook veel overlap met de leefgebieden en 
migratiepatronen van tijgers.

In januari maakte de WTI bekend dat er geen 
mensen meer woonden in de olifantencorridor van 
Chilla-Motichur, een cruciale verbindingsroute 
tussen de leefgebieden Chilla en Motichur in het 
tijgerreservaat Rajaji in de noordelijke deelstaat 
Uttarakhand. Dat was met recht een mijlpaal voor 

Waarschijnlijk 
werden nooit 
eerder zoveel 

tijgers door stropers  
gedood als  

in 2016
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De populatie amoertijgers in 
Rusland is in de afgelopen 20 
jaar van 320 naar wellicht 540 
exemplaren gestegen

de natuurbeschermingsbeweging. Twaalf jaar lang is 
met steun van de autoriteiten van Uttarakhand hard 
gewerkt aan het verwezenlijken van het nu bereikte 
doel: verhuizing van alle bewoners in het gebied naar 
een veilige locatie elders, zodat tijgers en olifanten 
nu ongehinderd heen en weer kunnen trekken.

In het dunbevolkte leefgebied van de amoertijger 
lijkt de kans op conflicten tussen mens en dier 
kleiner. Tussen 2013 en 2014 zette een non-
profitorganisatie in het district Primorskii, ‘The 
Center for Rehabilitation and Reintroduction of 
Tigers and Other Rare Animals’ genaamd, met 
steun van het IFAW zes tijgers uit in het gebied. 
De gerehabiliteerde tijgers Kuzya, Ilona, Borya 
en Svetlaya zijn gelokaliseerd. Ze zijn bezig hun 
eigen territorium te vormen. Zolushka heeft 
een paringspartner gevonden en bracht al twee 
welpen ter wereld. De zesde, Ustin, werd weer 
gevangen nadat hij maandenlang in de buurt 
van nederzettingen aan de grens met China had 
rondgezworven. Omdat men zich zorgen maakte 
over de openbare veiligheid, en Ustin zwaar gewond 
was geraakt aan zijn poten, werd hij uiteindelijk naar 
de dierentuin van Rostov-on-Don gebracht.

Het is van groot belang om de resterende 
tijgers goed in het oog te houden, niet alleen om 
meer inzicht te krijgen in hun gedrag in de natuur, 
maar ook om te voorkomen dat ze met mensen in 
problemen raken.

Ieder conflict dat de dood van een tijger tot 
gevolg heeft, iedere activiteit van stropers, iedere 
vorm van druk op de bestaande populaties als gevolg 
van de oprukkende bebouwing doet afbreuk aan de 
inspanningen om deze bijzondere diersoort voor 
uitsterven te behoeden.
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Profile

Door de jaren heen is vaak een beroep gedaan 
op Brian Sharp, manager van IFAW’s Marine 

Mammal Rescue and Research team, om leiding te 
geven aan reddingsacties met een verscheidenheid aan 
dieren in uiteenlopende situaties.

Dan hebben we het natuurlijk ook over het 
aanspoelen van dolfijnen en bruinvissen rond Cape 
Cod. Die oproepen ontvangt hij onregelmatig en het 
hele jaar door, maar de eerste maanden van 2017 was 
zijn hulp aanzienlijk vaker nodig dan in de voorgaande 
jaren (met uitzondering van recordjaar 2012). 
Bovendien waren het de laatste tijd vooral wijfjes met 
kalveren die in problemen kwamen, terwijl het de 
laatste tien jaar voornamelijk jonge mannetjes waren. 

Die wijfjes en kalveren lijken kwetsbaarder te 
zijn voor stress en shock en het aantal dolfijnen dat 
de fysieke gevolgen van de stranding overleeft is 
kleiner dan in voorgaande jaren. Doorgaans komt het 
team in actie na een melding van gestrande gewone 
dolfijnen en Atlantische witgestreepte dolfijnen en ook 
wel bruinvissen, maar op Nieuwjaarsdag 2017 kreeg 
het team te maken met een groot aantal gestrande 
dolfijnen van een soort die normaal gesproken ver 
van de kust verwijderd blijft: de gramper of grijze 
dolfijn. De reddingswerkers moesten zich tot het 
uiterste inspannen om de zware dolfijnen – sommige 
exemplaren wogen bijna 500 kilo – van de zandbank 
af te halen, ze medisch te onderzoeken, zo nodig 
te behandelen en naar een uitzettingslocatie te 
transporteren.

Daarnaast kwam het team meerdere malen in actie 
om verstrikt geraakte dieren te redden.

Toen walvisspotters uit Reykjavik tijdens een 
van hun dagelijkse excursies met toeristen in de 

Faxaflóibaai een hulpeloos in netten verstrikte bultrug 
waarnamen, riepen de IJslandse autoriteiten onze 
hulp in. Sharp nam een paar uur later al een vliegtuig 
naar IJsland, huurde een boot en lokaliseerde de 
walvis. Onder zijn leiding ging een internationaal 
team reddingswerkers aan het werk om het dier te 
bevrijden. Na twee dagen hard werken op zee slaagden 
ze erin het dier te bevrijden en een gelukkige bultrug 
zijn vrijheid terug te geven.

Vorig jaar zomer startte Sharp met zijn team 
een nieuw initiatief, waarbij in netten (meestal van 
monofilamentvezel) verstrikte zeehonden in de 
wateren rond Cape Cod met een pijl uit een geweer 
werden verdoofd, gelokaliseerd en bevrijd. Hierbij 
werkten ze zoals zo vaak samen met het Marine 
Mammal Center of Sausalito, Californië, dat met 
Californische zeeleeuwen al ervaring met deze 
verdovingstechniek had opgedaan. In juli registreerden 
ze hun allereerste succesvolle bevrijding van een 
zeehond; in het najaar zouden er nog drie volgen. 
Het team is druk bezig geweest hun technieken te 
verbeteren ter voorbereiding op dit voorjaar, als de 
grijze walvissen naar Chatham terugkeren en er dit 
jaar naar verwachting meer zeehonden dan ooit door 
verstrikking in problemen zullen komen. 

En dan had je ook zeekoe ‘Washburn’ nog.
Sharp werkte als veldbioloog in opdracht van de 

Florida Fish and Wildlife Conservation Commission 
voordat hij naar Cape Cod verhuisde en zich bij het 
strandingsnetwerk aansloot. Toen hij eenmaal in New 
England was gestationeerd, verwachtte hij niet dat hij 
ooit nog met lamantijnen (zeekoeien) zou werken. De 
ironie wilde echter, dat Sharp tweemaal in actie moest 
komen om een eigenzinnige lamantijn te redden die 

O

Dankzij Brian Sharp en het reddingsteam zeegzoogdieren waarover hij de leiding heeft, krijgen in 
nood geraakte dolfijnen, walvissen, zeehonden en zelfs lamantijnen (zeekoeien) een nieuwe kans.

Reddingswerker  
van het eerste uur
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de warme wateren van Florida achter zich had gelaten 
en koers had gezet naar het noorden. De pogingen om 
de eerste te redden, Dennis werd hij genoemd, gingen 
met veel media-aandacht gepaard. Helaas bleek hij 
ernstig ziek te zijn en onderweg naar het hospitaal in 
Florida stierf hij. Vorig jaar kwam het team opnieuw 
in actie om een lamantijn, Washburn, te redden en 
dat was wel een daverend succes. Tijdens een kort 
verblijf in Connecticut bleek dit wijfje drachtig te zijn. 
Na een geslaagde rehabilitatie werd ze naar Florida 
overgebracht en in zee uitgezet.

Geen van beide reddingsacties zouden mogelijk 
zijn geweest zonder Sharps standvastige leiderschap en 
doorzettingsvermogen, optimaal gebruik makend van 
onderzoeksgegevens en de ervaring met eerdere acties 
om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken en 
het welzijn van dieren te verbeteren.

Sharp erkent dat je als manager van een team 
dat zeezoogdieren redt, flexibel 
moet zijn. “We moeten constant 
snel kunnen schakelen”, meent 
hij. Vaak hebben Sharp en zijn 
team maar weinig tijd om bij te 
komen na een reddingsactie en 
te evalueren wat er goed ging en 
wat in een volgende noodsituatie 
beter zou moeten. Soms willen 
ze met een goed doordacht plan 
iets nieuws uitproberen, en dan 
moeten ze het afblazen omdat 
er een nieuw verzoek om hulp 
tussendoor komt.

Er zijn overigens meer 
factoren die een plan in de war kunnen sturen, zoals 
het weer, invallende duisternis, onstuimige zee, en het 
onvoorspelbare gedrag van dieren. Sharp moet altijd 
positief blijven, ook als een onbeduidend voorval een 
langdurige en goed voorbereide reddingsactie dreigt te 
laten mislukken.

In het geval van Washburn was Sharp dankbaar 
dat het team zo snel en efficiënt kon worden 
gemobiliseerd en in actie kon komen, wat de redding 
van deze lamantijn betekende. Zijn medewerkers 
beseften dat het een race tegen de klok was, want het 
was herfst in New England en de watertemperatuur 
daalde snel. Als deze temperatuur onder een kritieke 
drempelwaarde zou zakken, zou dat schadelijk en 
uiteindelijk fataal zijn voor het dier. Al vier dagen na 
haar redding was de watertemperatuur tot onder die 
kritieke waarde gedaald.

Het verdoven van zeehonden is weer een heel 

ander verhaal: succes is vaak een kwestie van kansen 
goed inschatten en een snelle beoordeling van de 
situatie. Sharp moet niet alleen inschatten of een 
actie voldoende kans van slagen heeft, hij moet 
ook proberen te beoordelen of het leven van een in 
vislijnen verstrikt dier acuut gevaar loopt.  Er is ook 
een uitstekende schietvaardigheid vereist om tussen 
honderden zeehonden net dat ene dier met een pijl te 
raken. Daarna moet de achtervolging worden ingezet, 
net zolang tot ze het dier van zijn pijnlijke last kunnen 
bevrijden.

Een stranding is ook een exercitie in 
personeelsmanagement. Brian geeft leiding aan een 
ervaren team dat bestaat uit biologen, dierenartsen, 
studenten en stagiaires, en tientallen vrijwilligers uit 
Cape Cod en omstreken. Soms waaieren deze groepen 
uit naar verschillende stranden en locaties als er grote 
aantallen dieren tegelijk aanspoelen.

Sharp weet dat de stroom aan 
gegevens die bij de redding van 
dolfijnen en zeehonden wordt 
verzameld niet alleen nuttig is 
voor het coördineren van de 
acties: het levert ook nieuwe 
informatie op over de oorzaken 
en omstandigheden waaronder 
zeezoogdieren stranden en 
verstrikt raken en daarmee 
nemen de mogelijkheden toe om 
in de toekomst strandingen te 
voorkomen.

Maar volgens hem “is er 
voorlopig nog werk genoeg aan 

de winkel”.  Je kunt Sharp en zijn team vinden op 
de slikken van Wellfleet, op zoek naar in problemen 
geraakte dolfijnen; in de motorboot langs de kust van 
Chatham, waar hij omringd door zeehonden speurt 
naar dat ene verstrikte dier dat hij kan redden, of 
elders in de wereld waar hij zijn ervaringen deelt met 
andere reddingswerkers. Waar je hem ook aantreft, 
één ding staat vast: duizenden zeezoogdieren die nu 
nog in leven zijn, hebben dit te danken aan wat hij 
samen met zijn team heeft bereikt.

Het reddings- en onderzoeksteam zeezoogdieren 
van het IFAW (het vroegere Cape Cod Stranding 
Network) komt al sinds december 1998 in actie voor 
zeezoogdieren die rond Cape Cod en de zuidoostkust 
van Massachusetts aanspoelen. 

Vorig jaar maart werd met de redding van  
het 4000ste gestrande dier een historische  
mijlpaal bereikt. 

Analyse van gegevens 
vergroot onze kennis 

van de oorzaken en 
omstandigheden 

waaronder 
zeezoogdieren  

stranden en  
verstrikt raken.
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Topconferentie over illegale 
handel: erop of eronder  
voor bedreigde dieren
“De voorstellen steunen op wetenschappelijk onderzoek, 
maar de politieke agenda’s van de betrokken landen zijn een 
factor om terdege rekening mee te houden. Voor een groot 
aantal diersoorten staat er veel op het spel en we moeten er 
scherp op toezien dat wetenschap en het voorzorgsprincipe 
de besluitvorming sturen, niet de politieke of economische 
belangen op korte termijn”, waarschuwt Azzedine Downes, 
president van het International Fund for Animal Welfare (IFAW).

IFAW in het nieuws
Diverse media vanuit de hele wereld berichten over ons werk.

‘‘
‘‘Redding voor tien dolfijnen 

uit haven Wellfleet op 
Nieuwjaarsdag
Ploeterend door de modder van de haven trotseerden 
reddingswerkers de kou en snijdende wind om de 
dolfijnen één voor één in veiligheid te brengen.

“De olifant is het boegbeeld van een ecosysteem met nog vele andere 
soorten”, verklaart Kelvin Alie van het International Fund for Animal 
Welfare (IFAW). “Als we de olifant en zijn leefgebied beschermen, 
profiteren alle diersoorten binnen zijn leefgebied daarvan mee.”

BRANDEND IVOOR, STROPERS  
DE OORLOG VERKLAARD:
wereldwijde strijd tegen stropers in 2016

China verbiedt handel in ivoor, 
neemt maatregelen tegen stropers
Grace Ge Gabriel, directeur IFAW-Azië, mailde ons dat ze dolgelukkig is met 
dit nieuws uit China. Ze zei dat de legale ivoormarkt lange tijd als dekmantel 
voor de illegale markt was gebruikt en dat daarvan “het verwarrend signaal 
was uitgegaan dat het niet verkeerd is om ivoor te kopen”. 

Maar volgens haar laat het nieuwe beleid wel zien “dat de Chinese regering 
vastbesloten is om olifanten te redden”.
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Het IFAW op sociale media
Tweets, posts en plaatjes op Twitter, Facebook en Instagram.

International Fund for Animal Welfare - 
IFAW
26 January · 

IFAW
@action4ifaw

1,152 likes        5w
action4ifaw nog ZES dagen de tijd om je stem  
te laten horen! Help ons luipaarden op de lijst  
met bedreigde dieren van @USFWS te krijgen  
via de link op ons profiel! (alleen voor inwoners 
VS) ©Kate Watson

action4ifaw

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

‘‘
‘‘

IFAW
@action4ifaw

LAATSTE NIEUWS, en goedemorgen vanuit 
Amboseli, Kenia, waar het IFAW en @kwskenya 
een leeuw een GPS-zender om zijn hals hangen.  
http://g.ifaw.org/2jpbn2U

Geruisloze verdwijning: In 
de afgelopen 30 jaar is het 
aantal giraffes met meer 

dan 40% afgenomen. 
Het IFAW gaat hier meer 

aandacht aan geven: 
ifaw.org/giraffen-kwetsbaar

action4ifaw

1,155 likes  9w
Lazola Sotyingwa (action4ifaw) is al 20 jaar werkzaam voor de 
dierenkliniek Mdzananda van het IFAW in Kaapstad, Zuid-Afrika. 
Daarmee is hij van alle medewerkers het langst in dienst bij de kliniek! 
Lazola was 12 jaar oud toen hij Joe Manchu, de oprichter van de 
kliniek, ging vergezellen op zijn ronde over het platteland en hem 
hielp bij het voederen en ontsmetten van honden. Lazola is nu zelf 
dierenverzorger en beschouwt de medewerkers van de kliniek en de 
dieren als zijn tweede familie! DANK JE WEL, Lazola!  Via de link in onze 
biografie kunt u lezen hoe een dag in het leven van Lazola eruit ziet!

Met gepaste trots laten we weten dat 
een trekroute voor olifanten die in 2005 
werd ingesteld, nu als mijlpaal voor 
de natuurbeschermingsbeweging kan 
worden beschouwd.  
www.ifaw.org/olifantencorridor-india-gereed

We MOETEN luisteren naar de wetenschappers die ons waarschuwen 
dat het volgende decennium onze *laatste* kans is voordat het klimaat 
een punt bereikt waarvan een terugkeer niet mogelijk is. We zijn 
bezig onze planeet en alle dieren die erop leven, te vernietigen. Zet 
uw handtekening! Zeg tegen President Trump dat hij naar ons moet 
luisteren en naar de wetenschappers die onomstotelijk bewijs voor de 
klimaatverandering leveren.
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Maar liefst 1 op de 6 dieren die door het IFAW worden gered en verzorgd, heeft 
zijn leven te danken aan een testamentaire schenking van onze donateurs.

Wie wilt u helpen?
Wordt het deze?  

Of deze?  
Hij?  

Of zij?  Een van deze 
twee misschien?

Verenigde Staten 
Hoofdkantoor 

1350 Connecticut Avenue NW 
Suite 1220 

Washington, DC 20036

Verenigd Koninkrijk 
87-90 Albert Embankment 

London SE1 7UD

Ook vestigingen in: China • Frankrijk • Duitsland • India • Malawi • Rusland • Verenigde Arabische Emiraten • Zambia

Het IFAW is in 1969 opgericht en heeft vestigingen in 16 landen. Het IFAW redt individuele dieren in nood en maakt zich sterk 
voor de bescherming van in het wild levende dieren en hun leefgebieden.

België 
1 Boulevard Charlemagne, 

Bte. 72 
B-1041 Brussel

Canada 
301 1/2 Bank Street, Unit 2 

Ottawa, ON K2P 1X7

Australië 
6 Belmore Street 

Surry Hills NSW 2010

Zuid-Afrika 
Suite 3, Steenburg House 

Steenburg Office Park 
Silverwood Close, Tokai 7945

Kenia 
ACS Plaza, 2nd Floor 

Lenana Road 
Nairobi 00603

“Reeds als tiener werd ik donateur van het IFAW, 
omdat ik me zorgen maakte om wat er met jonge 
zeehonden gebeurde. Door de jaren heen ben ik in 
mijn keuze versterkt toen ik zag hoe het IFAW op den 
duur wereldwijd invulling ging geven aan de missie 
om dieren in nood te helpen, de natuur te beschermen 
en met uitsterven bedreigde soorten te redden.
“Mijn man en ik hebben onlangs ons testament 

laten aanpassen. Het was eenvoudig om vaste 
bedragen op te nemen voor een aantal goede 
doelen, waaronder het IFAW. Ik vind het wel een 
mooi idee, dat geld waar ik mijn hele leven voor 
gewerkt heb, in de toekomst gebruikt zal worden 
om het welzijn van dieren te verbeteren. Ik zou 
geen beter doel weten.” 
 –Judy Gould

Javastraat 56 
2585 AR  Den Haag 

070 - 33 55 011

info-nl@ifaw.org

NL

Een nalatenschap die dierenlevens redt…
een eenvoudige manier om te geven

Als u ons wilt laten weten dat u het IFAW in uw testament heeft laten opnemen, of als u wilt weten hoe u dit kunt 
doen, neem dan contact met ons op via 070 33.55.011 of stuur een e-mail naar toekomstvoordedieren@ifaw.org  

We horen heel graag van u!


