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Er gaat zelden een dag voorbij zonder dat de hulp van het IFAW 
wordt ingeroepen om een dierenleven te redden. Nu het aantal 
natuurrampen elk jaar toeneemt en meer wilde dieren in het 
nauw komen onder druk van de bevolkingstoename, beleeft 
IFAW’s Noodhulpteam drukkere tijden dan ooit.

Het IFAW heeft bij 
de overstromingen 
in Pakistan meer 
dan 4.000 dieren 
gered
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Reddingsacties  ...

In de afgelopen 18 maanden is er veel 
gebeurd. Na de aardbeving en de daarop 
volgende tsunami in Japan inventariseerde 
het IFAW waar hulp nodig was en 
organiseerden we een topontmoeting om 
veilige noodhulpprocedures op te stellen 
voor gebieden die met radioactiviteit 
waren besmet. We hebben 5 met de hand 
grootgebrachte olifantskalveren uitgezet 
in het Manas National Park, India. En we 
zorgden voor voedsel voor de dieren van de 
dierentuin in Tripoli, die tijdens het conflict in 
Libië dreigden te verhongeren.

Rampen over de hele wereld
Toen meer dan 2.200 honden en 200 
katten als gevolg van de onophoudelijke 
overstromingen in Thailand dakloos waren 
geworden, stuurde het IFAW voedsel, 
medicijnen en twee dierenartsen om de 
dieren te helpen. In samenwerking met de 
Wildlife Friends Foundation in Thailand en 
vrijwilligers hielp het IFAW bij het vaccineren 
en ontwormen van dieren en de behandeling 
van ziekten en verwondingen, die ze als 
gevolg van de overstromingen hadden 
opgelopen.

Hulp aan 
dieren die in nood verkeren

Ik hoop dat u met veel interesse het artikel over onze reddingsacties zult 
lezen. Het bevat diverse verhalen over dieren die dankzij uw steun konden 
worden gered... van huisdieren en vee die door rampen werden getroffen, 
tot wolfshonden die uit erbarmelijke omstandigheden zijn gered en illegaal 
gevangen vogels die weer konden worden vrijgelaten. Verder is er een 
verslag over de meest recente onderzoeksreis van IFAW’s Song of the Whale 
en over onze voorlichtingscampagne op Schiphol. Helaas is er ook slecht 
nieuws: er wordt steeds vaker illegaal ivoor in alarmerende hoeveelheden 
onderschept. 

Of het nu gaat om één dier in nood of een hele soort die  
bedreigd wordt, dankzij uw steun kan het IFAW helpen.  
Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid.

 

Fred O’Regan 
President-directeur
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Hulp aan weesdieren
Bij onze reddingsoperaties worden vaak  
dieren uit een gevaarlijke situatie gehaald 
en, waar nodig, langdurig verzorgd totdat ze 
zelfstandig kunnen overleven. 

We hebben inmiddels ruim 10 jaar 
ervaring met het rehabiliteren en uitzetten 
van olifantskalveren in het beschermde 
leefgebied van het Manas National Park in 
India. Omdat het vele jaren duurt voordat 
olifanten volwassen zijn, hebben we pas nu 
de bevestiging dat ze met succes kunnen 
integreren binnen nieuwe familiegroepen.

Soms helpen we ook dieren in 
gevangenschap, bijvoorbeeld in de nasleep 
van een noodtoestand. Ook komen we 
in actie na een hulpvraag van particuliere 
eigenaren, die een wild dier als ‘huisdier’ 
hebben genomen maar het niet langer 
de baas kunnen. In zo’n geval zoeken we 
een opvanglocatie die in de fysieke en 
emotionele behoeften van het dier kan 
voorzien. 

Ons werk is een mix van snel ingrijpen om 
levens te redden, langdurige rehabilitatie 
van gewonde dieren of weesdieren, en 
waar mogelijk het uitzetten van opgevangen 
dieren. Het standpunt van het IFAW is dat 
wilde dieren in het wild horen. Het is altijd 
onze prioriteit om dieren terug te brengen 
naar waar ze thuishoren en om hun 
veiligheid te bewaken als ze daar  
eenmaal zijn.

IFAW’s Noodhulpprogramma verleent op 
drie gespecialiseerde terreinen noodhulp 
aan dieren – noodhulp bij rampen, redding 
van gestrande zeezoogdieren en verzorging 
en uitzetting van wilde dieren. Bij al deze 
drie onderdelen wordt uitgegaan van één 
gemeenschappelijke doelstelling: het leed 
van dieren zoveel mogelijk verlichten en 
hun overlevingskansen zo groot mogelijk 
maken. 

Reddingsacties  ...
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Een hoogzwangere hond, Pigtail 
(varkensstaartje) genoemd als verwijzing 
naar haar krulstaart, werd sterk vermagerd 
en uitgeput uit overstroomd gebied in 
de omgeving van Bangkok gered. Een 
maand later ravotten en rollen haar zes 
mollige puppy’s over elkaar heen in een 
provisorische kennel.

Voor een zo effectief mogelijke 
werkwijze heeft het IFAW netwerken met 
noodhulpverleners ontwikkeld, verspreid 
over risicogebieden in de wereld. Indien 
nodig kunnen getrainde deskundigen snel 

in actie komen, zodat ze soms al binnen 
enkele uren na een overstroming, orkaan, 
aardbeving of natuurbrand ter plaatse 
kunnen zijn.

Zo hebben we in Pakistan via onze 
partnerorganisatie de Ravi Foundation 
voedsel uitgedeeld en medische hulp 
verleend aan honden en katten, geiten, 
vee en andere dieren die als gevolg van de 
aanhoudende overstromingen in het gebied 
uitgehongerd, verzwakt en ziek waren. 

Dolfijnen terugbrengen  
naar zee
Ons MMRR-team (Reddings- en 
Onderzoeksprogramma Zeezoogdieren) zet 
vernieuwende technieken in om gestrande 
dolfijnen, walvissen en bruinvissen te 
redden. Wij betwisten de sinds lange tijd 
heersende mening dat zeer sociale dieren 
als dolfijnen en walvissen niet in hun eentje 
kunnen worden uitgezet, omdat ze zonder 
de steun van een eigen groep een langzame 
dood zouden sterven. 

Door de individuele gezonde dieren te 
voorzien van een zender en ze te volgen, 
hebben we kunnen aantonen dat ze wel 
degelijk kunnen overleven en erin slagen 
een groep te vinden en zich hierbij aan 
te sluiten. Hiermee is bewezen dat het 
absoluut onnodig is om gezonde dieren af 
te maken. 

Ons slagingspercentage stijgt: op dit 
moment wordt 53% van de dolfijnen en 
walvissen die levend stranden met succes 
weer in zee uitgezet, tegenover een 
percentage van 14% in de periode 1999-
2004. 

We doen ook onderzoek naar manieren 
om massastrandingen te voorkomen. 
Bijvoorbeeld door gebruik van een 
akoestische ‘pinger’, waarmee dolfijnen die 
te dicht bij de kust zwemmen terug naar 
open water worden gedreven.

op één dag in februari heeft het IFAW 9 dolfijnen die 
op een strand van Cape Cod in massachusetts waren 
aangespoeld, gered en weer in zee uitgezet.

toen een opvangcentrum werd gesloten, 
moesten we voor deze tijgers snel een permanent 
onderkomen vinden.

Pigtail gered uit overstroomd 
gebied in thailand.

Alleen al in het afgelopen jaar heeft het 
Noodhulpteam van het IFAW zorg of hulp  
verleend aan:

175 honden die in beslag waren genomen bij een puppyfabriek in Arkansas

349 honden die in beslag waren genomen bij een verzamelaar in Ohio 

114 paarden die in beslag waren genomen bij een dierenmishandelingszaak in Arkansas
9.464 dieren die waren getroffen door de 
overstromingen in India, Pakistan, Thailand en de VS
39 dieren in ons Wildlife Rescue Center in India, waaronder 7 olifanten, 4 kraagberen en een moeraskat
4 grizzlyberen in Canada en ze gerehabiliteerd en uitgezet

9 jonge bruine weesbeertjes in Rusland
3.500 paarden, kamelen, honden en katten die tijdens de onrust in Egypte en Tunesië aan hun lot waren overgelaten

6 bedreigde gorilla’s en hen per vliegtuig vanuit Rwanda overgebracht naar de Democratische 
Republiek Congo

hele groepen hoelokgibbons en ze vanuit een 
geïsoleerd bos overgebracht naar nieuw leefgebied in het noordoosten van India

dieren in de dierentuin van Tripoli in Libië die dreigden te verhongeren

482 aan hun lot overgelaten Afrikaanse pinguïnkuikens
273 vogels, waaronder duiven, dwergpapegaaien, vinken en grasparkieten, in beslag genomen bij een kweker in Texas

33 zeehonden en dolfijnen en vanaf de kust van Cape Cod terug uitgezet in de oceaan

DuizenDen levens gereD!



Reddingsacties
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Genetische buitenbeentjes
Wolfshonden zijn precies wat hun naam al 
doet vermoeden: kruisingen tussen wolven 
en honden die door mensen worden gefokt 
om ze te verkopen als huisdier. In Noord-
Amerika leven naar schatting 300.000 
wolfshonden en 1.500 echte wolven in 
gevangenschap. Het probleem is dat wolven 
van nature bijzonder schuw zijn. Hierdoor 
kunnen ze agressief reageren als ze zich 
bedreigd voelen. Daarnaast zijn ze bijzonder 
goed in ontsnappen. Uit conventionele 
kennels kunnen ze zich een weg naar 
buiten kauwen of graven, of ze springen er 
simpelweg uit. 

Sommige dieren worden beschouwd als 
‘hoge categorie’ wolfshonden, wat betekent 
dat ze een grote hoeveelheid wolvengenen 
bezitten. Deze dieren zijn schuwer en 
wantrouwiger naar mensen toe. Wolfshonden 
uit de lagere categorie zijn onderdaniger en 
vriendelijker, hoewel ze wel altijd hun wilde 
instinct van roedeldier behouden. Ondanks 
hun wolveneigenschappen kunnen ze niet in 
het wild overleven. En ondanks hun hondse 
eigenschappen, beschouwen ze vaak 
elk wezen dat kleiner is dan zijzelf als een 
mogelijke prooi, ook als het gaat om een kind 
of een ander huisdier. 

In de VS is het houden van een wolf of een 
kruising tussen een wolf en een hond aan 
regels gebonden. Zoals maar al te vaak 
het geval is bij exotische huisdieren, zien 
mensen alleen een aandoenlijke, knuffelbare 
pup, en staan ze nauwelijks stil bij de wilde 
karaktertrekken van het volwassen dier. 
Wolven en kruisingen tussen wolven en 
honden zijn nu eenmaal wilde dieren en dat 
maakt ze ongeschikt als huisdier.

Levensreddende samenwerking
We waren ontzettend blij dat het LARC 
bereid was deze ongelukkige dieren het 
leven te geven dat ze verdienen... beschermd 
door hekken, maar vrij om rond te zwerven 
en te socialiseren zoals de natuur het 

heeft bedoeld. Het opvangcentrum biedt al 
onderdak aan 19 wolfshonden, waarvan er vier 
eerder door het IFAW werden gered en daar 
naartoe gebracht. De 28 nieuwe bewoners 
zullen de rest van hun leven doorbrengen in 
extra grote verblijven, waar ze voor het eerst in 
hun leven vrijheid en vriendschappen kunnen 
ervaren.

Voor dit geweldige resultaat is samengewerkt 
door een groot aantal partners: het IFAW, het 
LARC, de Attorney General van Alaska, de 
dierenbescherming van Alaska (SPCA) die de 
medische verzorging en castratie/sterilisatie 
van de wolfshonden voor 
haar rekening nam voordat ze 
werden overgeplaatst, Alaska 
Airlines dat een vrachtvliegtuig 
beschikbaar stelde voor het 
transport en, uiteraard, onze 
geweldige donateurs.

Het IFAW heeft 
donateurs uit duizenden!

Toen het LARC bij ons aanklopte voor 
geld voor de bouw van de stevige, ruime 
verblijven die deze dieren voor hun eigen 
veiligheid nodig hadden, hadden we hier 
onvoldoende budget voor. Toen schoot 
gelukkig een echtpaar te hulp, twee zeer 
betrokken donateurs van het IFAW. Zij 
doneerden 50.000 dollar voor de bouw 
van het verblijf en ondersteuning van de 
reddingsoperatie.

Wat een fantastisch en gul gebaar! Als 
ik aan alle geweldige, betrokken mensen 
denk die het IFAW steunen, dan voel ik 
een enorme dankbaarheid. 

Elke reddingsoperatie brengt zoveel kosten 
met zich mee... voor het transport, de 
opvang, geneesmiddelen en voedsel. De 
giften van onze donateurs, hoe groot 
of klein ook, maken elke dag weer het 
verschil voor de dieren.

Mijn welgemeende dank

Wolfshonden zijn prachtige 
dieren, maar ze blijven wild.
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Gered van 
een leven 
aan de ketting

Gelukkig was het Lockwood Animal Rescue 
Center (LARC), gelegen op 8 hectare 
grond in het Los Padres National Forest 
in de omgeving van Los Angeles, bereid 
de dieren op te nemen. Het centrum had 
echter geen geschikt verblijf dat de wolven 
en wolfshonden voldoende veiligheid en 
bewegingsvrijheid bood. Daarom vroeg het 
LARC de hulp van het IFAW; en één van 
onze fantastische donateurs stelde geld 
beschikbaar voor de bouw van hun nieuwe 
verblijf.

Toen we de dieren voor het eerst zagen, 
was hun toestand hartverscheurend. Ze 
lagen in de sneeuw, vast aan een ketting 
van 2,5 meter lang. Veel dieren hadden 
open wonden van de kettingen. Ze kregen 
eens in de paar dagen eten en waren 
in de wintermaanden voor drinkwater 
afhankelijk van vervuilde sneeuw. De 
meeste dieren waren jong, de oudste was 
7 jaar, en hadden hun hele leven in deze 
deerniswekkende situatie doorgebracht.

Veroordeeld 
tot levenslang 
aan een 2,5 
meter lange 
ketting.

Het IFAW kwam direct in actie toen er een 
telefoontje binnenkwam dat 28 wolven en 
wolfshonden, die bij een toeristische attractie 
in Alaska in de kou aan de ketting werden 
gehouden, zouden worden afgemaakt als ze 
nergens anders heen konden.
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Rikkert Reijnen, campaigner van het IFAW, 
legt uit: ‘Wij hebben bewust gekozen om 
voorlichting te geven over de handel in 
foute souvenirs aangezien dit wereldwijd 
een grote bedreiging is voor wilde dieren. 
Nog nooit was de vraag zo groot naar 
souvenirs gemaakt van ivoor, slangen- en 
krokodillenleer, koraal, schildpaddenschild 
en bont. 1,5 miljoen reizigers hebben 
kennis genomen van onze campagne 
en tienduizenden hebben ons zichtbaar 
gesteund met het tekenen van onze petitie 
tegen de handel in ivoor.”

Het IFAW heeft speciaal aandacht besteed 
aan de ivoorhandel. De afgelopen jaren 
is de illegale handel in ivoor enorm 
toegenomen. In 2011 is er zelfs een 
recordaantal ivoor van gestroopte olifanten 
in beslag genomen: maar liefst 23.000 
ton. Door de smokkel en illegale jacht 
dreigen olifantenpopulaties in grote delen 
van Azië en Afrika uit te sterven. Rikkert 
vervolgt: ‘Toeristen die een souvenir kopen, 
waarin ivoor is verwerkt dragen, vaak 
nietsvermoedend, bij aan dit tragische feit.’

Internationale wetgeving verbiedt het om 
producten gemaakt van beschermde 
diersoorten mee naar huis te nemen. Voor 
vele mensen is het een schokkende ervaring 
te vernemen dat het aandenken dat ze van 
hun reis hebben meegenomen, illegaal is. 
Bij ontdekking door de douane moeten zij 
dan ook hun souvenir inleveren met daar 
bovenop een flinke boete. En dit terwijl deze 
souvenirs ‘gewoon’ aangeboden worden op 
lokale markten of in de hotellobby. 

‘Wij blijven mensen adviseren dit soort 
souvenirs links te laten liggen. Loop geen 
risico en werk niet mee aan dierenleed. 
Er zijn vele prachtige souvenirs te vinden 
waarbij niet een (beschermd) dier gedood is’, 
benadrukt Rikkert tot slot.

IFAW’s Denk goed na voorlichtingscampagne 
op luchthaven Schiphol in Amsterdam is bij 
de uitreiking van de MarCom 2011 Awards 
onderscheiden met een gouden award voor 
uitstekende marketing en communicatie in 
de categorie Bewustmakingscampagnes.

To the Rescue
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IFAW In Profiel

Dieren redden; 
elk leven is er één
Dr. Ian Robinson heeft de leiding over IFAW’s 
Noodhulpprogramma. Sinds hij in 2003 bij onze 
organisatie is komen werken, heeft hij leiding 
gegeven aan een groot aantal noodhulpacties 
na rampen en aan campagnes voor wilde 
dieren. Ook heeft hij geschikte opvanglocaties 
geregeld voor wilde dieren in gevangenschap 
en samenwerkingsverbanden opgebouwd via 
noodhulpnetwerken over de hele wereld. 

Voor Ian is het belangrijk om 
reddingsoperaties goed aan te laten sluiten 
op andere IFAW-programma’s. Toen we 
in Malawi 83 olifanten verplaatsten om 
het aantal conflicten tussen mensen en 
olifanten te verminderen, moesten we er 
ook voor zorgen dat het nieuwe leefgebied 
toereikend voor hen was en dat ze er 
veilig zouden zijn. Hun welzijn hing af van 
de bescherming van hun leefgebied door 
het IFAW en de opleiding die wij voor de 
rangers in het gebied verzorgden. 

“Het totale succes is meer dan de som 
der delen,” aldus Ian. “Door nauwe 
onderlinge samenwerking stemmen we de 
verschillende doelstellingen en strategieën 
binnen het IFAW op elkaar af. Er zijn 
maar weinig organisaties die volgens zo’n 
geïntegreerde aanpak werken.”

Wereldwijde slagkracht 
Nu het aantal natuurrampen toeneemt, 
hecht Ian sterk aan het opzetten van 
netwerken en het trainen van deskundige 
reddingswerkers over de hele wereld, met 
name in landen waar wij niet direct in actie 
kunnen komen. 

In Pakistan hebben we bijvoorbeeld 
een solide relatie opgebouwd met de 
Ravi Foundation. Toen er vorig jaar 
opnieuw overstromingen plaatsvonden, 
hebben we direct contact opgenomen 
voor de verspreiding van voedsel en 
geneesmiddelen. Op deze manier kon het 
IFAW hulp bieden in een voor ons moeilijk 
bereikbaar gebied.

“We kunnen niet bij elke ramp ter plaatse 
zijn en daarom hebben we goede partners 
op locatie nodig. Dan weten we wie we 
moeten bellen om te weten te komen wat 
er nodig is. Ze kennen ons en vertrouwen 
ons,” aldus Ian.

De beloning
Met zijn 36 jaar praktijkervaring als 
dierenarts is Ian zich als geen ander bewust 
van onze verantwoordelijkheid ten opzichte 
van de dieren die van ons afhankelijk zijn: 
“Als je met honden en katten werkt, weet je 
dat de meesten er wel weer bovenop komen. 
Als je wilde dieren behandelt, verkeert elk dier 
in kritieke toestand en zal de patiënt zonder 
jouw hulp zeker sterven. Het mooiste is als je 
ziet dat een wild dier het gaat redden, want 
dan weet je dat jij je werk goed hebt gedaan.”

Deze zomer heeft het IFAW een grote campagne op luchthaven Schiphol gevoerd 
om de handel in souvenirs gemaakt van bedreigde wilde dieren een halt toe te 

roepen. IFAW medewerkers gaven de hele zomer voorlichting aan tienduizenden 
toeristen met behulp van een speciaal gebouwde interactieve stand. Hierbij waren 

ook foute souvenirs zichtbaar die op Schiphol in beslag zijn genomen.

Succesvolle voorlichtingscampagne 
tegen foute souvenirs
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Sinds 2008 werkt het IFAW samen 
met Large Popmerchandising. 
Large heeft dierenwelzijn 
hoog in het vaandel staan en 
verkoopt absoluut geen producten 
afkomstig van dieren.

Onze “Letterbeesten” T-shirts en 
sweaters zijn al enige tijd in hun 
assortiment opgenomen en van ieder 
verkocht artikel doneert Large een 
gedeelte aan het IFAW. Zo ontvangen 
we ieder kwartaal ruim €3.000,-. Een 
geweldig bedrag! 

Uiteraard proberen we de collectie 
regelmatig uit te breiden. De meest 

verkochte shirts zijn de grotere 
dieren zoals de Walvis, Eagle, 
Wolf en Crocodile, maar ook 

het zeepaardje en de vlinder 
doen het goed! Wij willen iedereen 

die een shirt heeft gekocht en natuurlijk ook 
Large hartelijk danken! 

Wilt u ook in het bezit komen van een 
“Letterbeesten” T-shirt? Ga dan naar  
www.large.nl en plaats uw bestelling.

Large Popmerchandising

Het IFAW heeft twee zeldzame vogels uit zuidelijk 
China die in Beijing waren aangetroffen, gerehabiliteerd 
en vrijgelaten. Een betrokken bewoner bracht de 
grasuil en de koekoeksdwerguil naar het Beijing 
Raptor Rescue Center van het IFAW. De dieren 
waren verzwakt en verkleumd en hun verenpak was 
beschadigd. Na een wekenlange behandeling in ons 
centrum brachten we de dieren naar het Haiwan 
National Forest Park in Fengxian, Shanghai, waar ze 
werden vrijgelaten.

Geen van beide soorten komt van nature voor in 
Beijing, aangezien de temperatuur hier niet geschikt 
voor ze is en hun natuurlijke prooi niet in deze regio 
voorkomt. Deze twee uilen waren illegaal gevangen, 
naar de stad gebracht en daar verkocht.

China

Illegaal gevangen vogels 
krijgen vrijheid terug 

Naar aanleiding van een tip van het IFAW afgelopen 
december hebben Chinese wildautoriteiten de 
verkoop van honderden flessen ‘tijgerbottenwijn’ en 
bewerkte neushoornhoorns bij een vooraanstaand 
veilinghuis in Beijing tegengehouden. De verkoop 
was een flagrante schending van een in 1993 
ingesteld verbod.

We hopen dat dit voorval als voorbeeld zal dienen 
voor andere landen, zodat er nog scherper zal 
worden toegezien op de verkoop van producten 
van bedreigde diersoorten via veilingen.

Veiling wilde dieren 
gestopt 

China
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Het IFAW boekte met haar campagne voor 
beëindiging van de commerciële zeehondenjacht 
een belangrijke overwinning toen Wit-Rusland, 
Kazachstan en de Russische Federatie in 
december een verbod instelden op de import en 
export van zadelrobbenhuiden. Rusland is één 
van de laatst overgebleven afzetmarkten voor 
Canadese zeehondenproducten.  

Masha Vorontsova, directeur van IFAW Rusland 
reageerde verheugd op het besluit: “Rusland 
maakte in 2009 al een einde aan de jacht 
op zadelrobben. We zijn bijzonder blij dat de 
Russische regering nu de volgende logische stap 
heeft gezet en elke vorm van handel in huiden 
van zadelrobben uit andere landen ook heeft 
verboden.”

RuSlandWeer een markt voor 
zeehondenproducten 
gesloten In samenwerking met onze partnerorganisatie Wildlife 

Trust of India verplaatst het IFAW familiegroepen van 
de oostelijke hoelokgibbon vanuit een dorp waar 
ze in geïsoleerde bomengroepen leven, naar het 
Mehao Wildlife Sanctuary, in de noordoostelijke staat 
Arunachal Pradesh. In hun nieuwe leefgebied krijgen 
ze de beschikking over een beter gebied met veel 
meer boomtoppen waar ze hun voedsel in vinden. 

We hebben al met succes een vader en dochter, 
een vrouwtje, een adolescent en een mannetje 
overgeplaatst. We proberen de andere families ook 
over te plaatsen voordat de moessontijd aanbreekt.

Gibbons krijgen een 
nieuw thuis

In januari zijn leerlingen op Dominica begonnen met 
een half jaar durend lesprogramma over walvissen 
en ander leven in de wateren rondom dit eiland in het 
oostelijk Caribisch gebied. IFAW’s ‘drijvende leslokaal’, 
in samenwerking met twee overheidsministeries 
en lokale aanbieders van walvisexcursies en 
schildpadbeschermingsorganisaties, is een combinatie 
van klassikale lessen en een onderzoeksexcursie per 
boot, waarmee de leerlingen bewust worden gemaakt 
van het belang van het zeemilieu. 

De beide ministeries en het IFAW hopen dat het 
programma leerlingen zal inspireren om in de toekomst 
te kiezen voor een carrière als wetenschapper of in het 
ecotoerisme.

dominiCaWalvissen in de klas

Nieuws in het kort over IFAW’s recente 
activiteiten en wapenfeiten wereldwijd

Dierenbelangen

nedeRland

india



Focus op olifanten
27 handhavingsambtenaren uit 11 zuidelijke 
Afrikaanse landen getraind om de smokkel 
van wilde dieren en producten van die dieren 
zo veel mogelijk te voorkomen.

Onlangs nog hebben we meer dan 
35 natuurbeheercontroleurs en 
opsporingsambtenaren, alsmede 
vertegenwoordigers van haven-, douane- en 
luchthaveninstanties training gegeven op het 
gebied van preventie van - en onderzoek 
naar - de illegale handel in wilde dieren in 
Tanzania.

“Recente onderscheppingen tonen duidelijk 
aan dat de permanente training van 
handhavingsambtenaren die door het IFAW 
wordt ondersteund, van essentieel belang 
is voor het voortbestaan van olifanten - met 
name voor de olifanten in het Congobekken 
die het ernstigst bedreigd worden,” aldus 
Kelvin Alie, Hoofd van IFAW’s Wildlife Crime 
Program. 

Het IFAW werkt eveneens samen 
met Interpol bij de coördinatie van 
handhavingsoperaties door heel Afrika 
ter bestrijding van de ivoorsmokkel. We 
hopen dat deze samenwerking zal leiden 

tot arrestaties en veroordelingen en een 
belangrijke stap vooruit in de bestrijding 
van het meest wrede gevaar dat olifanten 
bedreigt. 

De oplossing
Volgens James Isiche, directeur IFAW 
Oost-Afrika, is er maar één manier om de 
illegale handel te stoppen: “Zo lang de 
vraag naar ivoor in China blijft groeien, 
zullen ivoorstropers in Afrika en Azië steeds 
actiever worden. We weten wat de oplossing 
is: een volledig en integraal internationaal 
verbod op elke vorm van ivoorverkoop; 
dat werkte in 1989 en het kan ook nu weer 
werken.”

Het IFAW doet er alles aan om een einde te 
maken aan de illegale handel in olifantenivoor 
en zal de controle op de naleving van 
natuurbeschermingswetten blijven steunen 
totdat olifanten niet langer slachtoffer zijn van 
deze nietsontziende vorm van uitbuiting.

U kunt ons daarbij helpen. Helpt u ons 
alstublieft de problemen van de Afrikaanse 
olifant onder de aandacht te brengen door 
u aan te sluiten bij IFAW’s olifantenmars op 
Facebook of door onze petitie Zeg NEE 
tegen de handel in ivoor te ondertekenen via 
www.ifaw.org.
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door opsporingsambtenaren te trainen en 
ondersteunen helpt het IFAW stropers te grijpen en 
zendingen ivoor te onderscheppen.

664 slagtanden in 
Maleisië in beslag genomen

1.041 slagtanden In 
Thailand in beslag genomen

794 slagtanden in 
Hong Kong in beslag genomen

695 slagtanden in 
Maleisië in beslag genomen

24 slagtanden in 
Vietnam in beslag genomen

15 slagtanden in Zuid-
Afrika in beslag genomen

1.100kg 
in Vietnam in beslag 
genomen

1.400kg 
in Maleisië in beslag 
genomen

2.575kg 
in Kenia in beslag 
genomen

1.647kg 
in Kenia in beslag 
genomen

 AprIl mEI jUlI AUgUstUs sEptEmbEr oktobEr novEmbEr dEcEmbEr

Focus op olifanten

Volgens Interpol en andere handhavings- 
en natuurbeschermingsorganisaties 
waarmee het IFAW nauw samenwerkt, 
wijst de stijgende frequentie van 
grote inbeslagnames op steeds meer 
betrokkenheid van georganiseerde criminele 
organisaties, die in verschillende delen van 
het Afrikaanse continent actief zijn. 

Veel van dit ivoor wordt naar China 
gesmokkeld om te voldoen aan 
de groeiende vraag onder Chinese 
consumenten.

Versterking voor rangers  
Het IFAW is zich ervan bewust hoe belangrijk 
het is om de rangers die de smokkelaars 
bestrijden, goed te trainen en uit te rusten. 
Om de handhavingscapaciteit te vergroten, 
breiden we onze samenwerking met Interpol, 
de Lusaka Agreement Task Force (LATF) en 
nationale autoriteiten uit. 

In het Odzala-Kokoua National Park in 
noordoostelijk Congo, een gebied dat zwaar 
gebukt gaat onder stropersactiviteiten, heeft 
het IFAW ecobewakers getraind en voorzien 
van nieuwe communicatieapparatuur, 
uniformen, GPS-apparatuur, tenten, 
kompassen en rugzakken. 

In Botswana hebben het IFAW en Interpol 

Olifanten worden steeds vaker en in 
alarmerende mate door stropers bedreigd. 
In 2011 werd in slechts zes maanden tijd 
meer ivoor in beslag genomen dan in de 
drie voorgaande jaren in een heel jaar werd 
onderschept. Elk stuk ivoor betekent een 
gedode olifant.
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Strijd tegen ivoorsmokkelaars

In 2011 werden 5004 slagtanden van 
olifanten en 12.493 kilo ivoor onderschept. 
De veelal grote partijen werden op populaire 
handelsroutes in beslag genomen. Gelet 
op de grootte van de afzonderlijke partijen 
kan worden gesproken van een bloeiende 
illegale handel in ivoor. De totale hoeveelheid 
in beslag genomen ivoor is zo groot, dat 
gevreesd moet worden voor het voortbestaan 
van olifanten in delen van Afrika en Azië.

het iFaW is van mening dat elke olifant die 
om zijn ivoor wordt gedood, er één teveel is.

247 slagtanden in 
Thailand in beslag genomen

122 slagtanden in 
Vietnam in beslag genomen

707 slagtanden in 
China in beslag genomen

84 slagtanden in 
Kenia in beslag genomen

405 slagtanden 
in Maleisië in beslag 
genomen

1.000kg 
in de VS in beslag 
genomen 

EEn dodElijk jaar 
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Wetenschappers op zee

Deze grote, ondiepe zandbank is door 
het Verenigd Koninkrijk, Nederland en 
Duitsland in verband met de unieke dieren 
die in deze wateren leven, voorgedragen 
als beschermde mariene zone. Daarnaast 
is het ook een belangrijk gebied voor de 
visserij en offshore-industrie. Daarom 
is onderzoek nodig om de aantallen en 
verspreiding van bruinvissen in kaart te 
brengen, om Europa’s kleinste walvis en 
dit bijzondere leefgebied zo min mogelijk te 
verstoren. 

Een elfkoppig team onder leiding 
van kapitein Richard McLanaghan, 
hoofdonderzoeker Dr. Oliver Boisseau en 
projectmanager Anna Moscrop van het 
Britse Marine Conservation Research, voer 
vanuit Ipswich uit om onderzoek te doen 
naar bruinvissen en andere zeedieren in de 
regio. 

Gedurende het 20 dagen durende 
onderzoek werd een afstand van 3.229 
kilometer afgelegd en werd een groot 
aantal bruinvissen, grijze zeehonden, 
witsnuitdolfijnen en dwergvinvissen 
waargenomen. 

Hoewel het weer voor november 
uitzonderlijk goed was, was de kalme zee 
zoals die nodig is voor optimale visuele 
waarneming een zeldzaamheid. Hierbij 

nam akoestisch onderzoek met behulp van 
de gespecialiseerde hydrofoonapparatuur 
aan boord van de Song of the Whale een 
centrale plaats in. Met behulp van deze 
apparatuur werden ten minste 250 keer 
klikgeluiden van bruinvissen geregistreerd; 
er waren ongeveer 20 keer zoveel 
akoestische als visuele waarnemingen.

Akoestisch onderzoek bood bovendien 
inzicht in de mate van achtergrondlawaai die 
door zeezoogdieren in de Noordzee wordt 
ervaren. Tijdens de reis werd gedurende 
meerdere dagen het lawaai van seismisch 
onderzoek opgevangen.

Het onderzoek bood stagiairs van 
partnerorganisaties, ASCOBANS (de 
Overeenkomst inzake de instandhouding 
van de kleine walvisachtigen in de Oostzee 
en de Noordzee) en Wageningen IMARES 
(het Nederlandse Institute for Marine 
Resources and Ecosystem Studies) de kans 
ervaring op te doen met het verzamelen van 
akoestische en visuele gegevens op zee.

Het team zal alle bevindingen presenteren 
aan ASCOBANS en deze publiceren in 
een wetenschappelijk artikel, zodat de 
informatie kan worden gebruikt als basis 
voor Europese maatregelen op het gebied 
van natuurbehoud.

Op zoek naar bruinvissen
IFAW’s onderzoekschip Song of the Whale heeft vorig jaar november onderzoek 
gedaan naar bruinvissen in de wateren rond de Doggersbank in de Noordzee. 

de Song of the Whale 
vaart bij haar terugkeer 
de orwell rivier op richting 
Ipswich.

met dit onderzoek zal worden aangetoond 
welke effecten de leefomgeving van de 
doggersbank heeft op bruinvissen

In Profiel

Als u een legaat aan het IFAW wilt overmaken 
of als u meer wilt weten over hoe u een blijvende 
verandering in het leven van dieren kunt 
aanbrengen, neemt u dan contact op met Linda 
de Regt, Stichting IFAW, Javastraat 56, 2585 
AR Den Haag. U kunt Linda ook bellen. Haar 
nummer is 070 - 3355011 (tst 111). Een e-mail 
sturen kan ook: lderegt@ifaw.org

Een legaat voor de dieren

Het spreekt dus bijna voor zich dat Holly 
diep respect heeft voor de natuur en de 
dieren die er in leven. Een bijzondere liefde 
koestert ze voor de dieren in het gebied 
waar ze woont, in het Australische New 
South Wales, waar ze in haar achtertuin 
wel eens een glimp heeft opgevangen van 
opossums, koala’s en kookaburra’s. 

Ze schreef twee kinderboeken met de 
natuur als inspiratie. Het eerste, getiteld 
“The Billabong Games”, gaat over een koala 
die andere dierenvrienden uitnodigt om 
mee te doen aan spelletjes in het bos. Het 
andere vertelt het levensverhaal van een 
kikker, gezien door zijn eigen ogen. 

Holly vindt het heel jammer dat koala’s niet 
langer voorkomen op het schiereiland waar 
ze woont. Zij begrijpt hoe belangrijk het is 
dat mens en dier vreedzaam naast elkaar 
kunnen leven. “Ik houd van dieren en wil 
dat ze een prettig, gezond en veilig leven 
kunnen leiden,” aldus Holly.

“Sommige dieren dreigen uit te sterven 
en ik wil mijn steentje bijdragen om dat 
te voorkomen. Door het IFAW te steunen, 
lever ik niet alleen een bijdrage aan het 
voortbestaan van soorten, maar ook aan 
dierenwelzijn.” 

Holly is al sinds 1994 een trouwe donateur 
van het IFAW, maar heeft in haar testament 
ook een legaat aan het IFAW opgenomen. 
“Ik laat een deel van mijn bezittingen na aan 
het IFAW omdat ik geloof in het geweldige 
werk dat het IFAW voor de dieren verzet. 
Ik weet zeker dat mijn nalatenschap goed 
terecht zal komen.”

“Want de dieren zijn tenslotte onze 
vrienden,” zo besluit ze wijs. 

Holly Smith houdt van avontuur 
en heeft in haar leven al heel wat 
bijzondere reizen gemaakt. Ze 
bezocht de piramiden in Egypte 
en ging raften in Canada. Al 
in haar kinderjaren was ze een 
fanatiek surfster.

Holly (links) in gesprek met Wildlife-deskundigen 
van het IFAW in sydney



Tijdens de revolutie hadden de dieren 
in de dierentuin van Tripoli geen 
voedsel en water.

Het IFAW maakte direct noodfondsen vrij voor de trouwe 
dierentuinmedewerkers die te midden van alle geweld 
bij de dieren bleven om ze van voldoende voedsel en 
medicijnen te voorzien. We blijven met de dierentuin 
samenwerken om het welzijn van de dieren te garanderen, 
net zolang tot de nieuwe Libische regering het beheer over 
de dierentuin over kan nemen.

Een einde 
aan de honger

NL

Het IFAW neemt het vanuit vestigingen in 
15 landen op voor dieren in nood over de 
hele wereld. We redden individuele dieren 
en geven ze medische verzorging, maar we 
zetten ons ook in voor de bescherming van 
hele diersoorten.

inteRnational Fund FoR animal WelFaRe

IFAW nederland 
javastraat 56 
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