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Een publicatie van het IFAW

Een 
happy 
end...
voor huisdieren en hun baasjes.

Raadselachtige dolfijnenstranding
Het IFAW schiet te hulp.
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Werken aan een betere wereld voor 
huisdieren – dorp voor dorp, stad voor stad
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Onze huisdieren

Dit verhaal gaat over twee honden uit heel 
verschillende windstreken, maar ze hebben 
één ding gemeen: allebei werden ze in 
ondervoedde en verwaarloosde toestand 
opgenomen in een kliniek van het IFAW.

Oreo, de zwart-witte puppy uit Bali, was 
al snel aan de beterende hand. Cocoa, de 
zwart met bruine hond uit Johannesburg 
had wat meer tijd nodig. Gelukkig zijn beide 
dieren inmiddels weer gezond en helemaal 
klaar voor adoptie door een liefhebbend 
nieuw baasje.

Het uiteindelijke doel voor de twee honden, 
en voor het hele Huisdierenprogramma 
van het IFAW, is in drie woorden samen te 
vatten: een happy end.

Wereldwijd bezorgen medewerkers 
en partnerorganisaties van het IFAW 
individuele dieren als Oreo en Cocoa, de 
gezinnen die deze dieren opvangen, en 
de gemeenschappen waarbinnen we ons 
inzetten, een happy end.

Helpen binnen de 
gemeenschappen
Diergeneeskundige basiszorg is voor 
mensen in kansarme gemeenschappen 
vaak onbereikbaar. Daarom voorziet het 
Huisdierenprogramma van het IFAW in de 
behoefte aan essentiële primaire zorg en 
zorgt het voor redding en herplaatsing van 
dieren in nood.

Verhalen met 
een happy end
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Wij zetten ons in verschillende landen in voor honden en katten. Graag wil ik 
een aantal verhalen over deze trouwe viervoeters met u delen, verhalen met 
een happy end. In deze speciale uitgave staat centraal hoe u als donateur het 
verschil maakt voor de huisdieren in de wereld. 

Verder kunt u lezen over het werk dat het IFAW verzet voor de bescherming 
van de grote katachtigen op onze aarde... over een unieke reddingsactie voor 
dolfijnen… en over de succesvolle verplaatsing van een aantal gibbons naar 
een weelderig groen bosgebied. 

Al deze positieve resultaten heeft u als donateur mede mogelijk gemaakt. 

Hartelijk dank voor uw steun, 

Fred O’Regan 
President-directeur

IF
AW
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beste oplossing voor de grote populatie 
zwerfhonden in hun omgeving was. Helaas 
raakte het opvangcentrum al snel overvol, 
zonder dat de situatie veel verbeterde. 
Daarom heeft het IFAW de handen ineen 
geslagen met het Ontwikkelingsprogramma 
van de Verenigde Naties (UNDP) om 
gemeenschappen te leren hoe ze hun 
zwerfhondenpopulatie op diervriendelijke 
wijze kunnen beheersen.

Voorlichting brengt 
verandering
Het IFAW zet zich in voor verandering 
binnen kansarme gemeenschappen, om 
voor alle huisdieren een gezonde, prettige 
leefsituatie te creëren, en daarbij speelt 
voorlichting een cruciale rol.

Hoewel we ons bij het geven van 
voorlichting over goede huisdierzorg op de 
hele gemeenschap richten, voelen kinderen 
zich vaak het meest aangesproken. We 
hebben goede hoop dat deze nieuwe 
generatie de weg vrij zal maken voor een 
betere wereld voor honden en katten, en 
alle andere dieren in de wereld.

Welkom thuis!
Dankzij de giften van onze donateurs hoeft een 
aantal honden in het ijskoude noorden van Canada 
de winter niet buiten door te brengen. Jan, Michelle 
en Stef van het IFAW stroopten de mouwen op en 
bouwden voor alle honden in de buurt geïsoleerde, 
comfortabele hondenhokken.

Onze huisdieren
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Medewerkers van het IFAW trekken 
er dagelijks op uit met de mobiele 
huisdierenkliniek bij Johannesburg, 
Zuid-Afrika om gratis zorg te verlenen in 
37 kansarme gemeenschappen. In de 
kliniek kunnen zo’n 700 dieren per week 
worden behandeld. En de gratis kliniek 
van het IFAW in Khayelitsha, een arme 
township bij Kaapstad, is de enige vorm 
van dierenzorg die beschikbaar is voor een 
hele gemeenschap van ruim een miljoen 
mensen en hun huisdieren.

In het noorden van Canada bezoekt het 
IFAW met een groep dierenartsen en 
voorlichters de afgelegen gemeenschappen 
in James Bay in noordelijk Quebec. De 
teams verlenen medische zorg aan de 
honden van de gemeenschap en lichten de 
inwoners voor over een betere verzorging 
van hun huisdieren.

Op Bali zet het IFAW zich al sinds 2002 in 
voor de huisdieren van het eiland. Het IFAW  
heeft samen met de Bali Animal Welfare 

Association (BAWA) en WSPA geholpen 
bij de vaccinatie van meer dan 270.000 
honden. Een ander interessant nieuw 
project is de samenwerking met BAWA om 
gemeenschappen te helpen diervriendelijke 
en duurzame oplossingen te vinden voor 
problemen met hun dieren.

Oprechte betrokkenheid
Betrokkenheid is de basis van ons werk 
en overal waar het IFAW komt, stimuleren 
we mensen zich betrokken te voelen bij 
dierenwelzijnskwesties. 

In China heeft het IFAW zich ingezet 
voor nationale wetgeving die honden en 
katten bescherming moet bieden tegen 
mishandeling. We zijn erin geslaagd 
drie geplande ruimingsoperaties voor 
zwerfhonden tegen te houden, die de 
overheid wilde inzetten als wapen in de 
strijd tegen rabiësuitbraken. Het IFAW 
stelde bovendien vaccins beschikbaar 
voor een vrachtwagen vol honden die op 
weg was naar een verwerkingsfabriek voor 
hondenvlees. Deze dieren konden op het 
nippertje worden gered.

In steden in Duitsland voorziet Tiertafel - de 
‘gaarkeuken voor huisdieren’ – armlastige 
huisdiereigenaren van voer en andere 
benodigdheden voor hun huisdier. In 
samenwerking met Tiertafel maakt het 
IFAW ook medische zorg toegankelijk voor 
deze huisdieren.

In het noordwesten van Engeland steunt 
het IFAW het programma Paws for Kids, dat 
tijdelijke opvang verzorgt voor dieren van 
vrouwen en kinderen die op de vlucht zijn 
voor huiselijk geweld. Paws for Kids zorgt 
voor eten, gezelschap en medische zorg 
voor deze huisdieren, totdat ze weer met 
hun eigenaren kunnen worden herenigd. 

In Prijedor, Bosnië, besloot de bevolking 
dat de bouw van een opvangcentrum de 

Een nieuw begin voor Warrior
Dat Warrior dezelfde hond is die ooit levend begraven 
werd op een Zuid-Afrikaans schoolplein is nu nog 
moeilijk te geloven. Medewerkers van de IFAW-kliniek 
in Kaapstad groeven de hond net op tijd uit, namen 
haar mee naar onze kliniek en verzorgden haar tot ze 
weer gezond was. Het verhaal kreeg veel aandacht 
in de lokale kranten en één verslaggeefster was zelfs 
zo van Warrior onder de indruk, dat ze besloot hem 
te adopteren! Warrior heet nu Lily en ligt in blakende 
gezondheid tevreden te soezen op de veranda, in 
gezelschap van haar broer Joey.

oreo was bijna afgedankt. nu verovert hij het 
hart van iedereen die hem leert kennen. 



In profiel
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Gemeenschappen helpen bij de 
zorg voor honden en katten

Stranding dwergvinvis op 
het Zandvoortse strand!

Een van de hoekstenen van 
IFAW’s Huisdierenprogramma 
is de samenwerking met 
gemeenschappen.

Kate Atema, Hoofd van het IFAW 
Huisdierenprogramma, werkt al haar hele 
loopbaan samen met gemeenschappen om 
positieve veranderingen te bereiken en om 
de nieuwe generatie het belang van goede 
huisdierzorg bij te brengen. Kate werkt al 
geruime tijd vanuit het Nederlandse kantoor 
in Den Haag.

“Al zo lang ik me kan herinneren wilde ik 
dieren helpen. En toen ik een aantal jaren 
sociaalwetenschappelijk onderzoek deed, 
wist ik dat ik gemeenschappen wilde gaan 
helpen bij het realiseren van positieve 
veranderingen. Een baan bij het IFAW 
was voor mij dus een logische stap. Hier 
wordt in nauwe samenwerking met de 
leden van gemeenschappen gewerkt aan 
verbeteringen voor de dieren.”

Het IFAW is vaak actief in gemeenschappen 
waar de dieren worden gezien als een 
risico voor de gezondheid of een lastig 

Zowel het IFAW als Chris hebben in de 
aanloop naar deze dag toe laten weten 
dat er een vinvis voor de Nederlandse kust 
zwom. En ja hoor, op zondag 1 april was 
deze volwassen dwergvinvis van 12 meter 
lang gestrand op het strand van Zandvoort. 
Het IFAW liet via een persbericht weten 
dat zij een team op weg had gestuurd 
om het uitgeputte dier de hulp te bieden 
die het nodig heeft. De telefoon van onze 
communicatiemedewerker stond die 
ochtend roodgloeiend: diverse lokale en 
nationale nieuwszenders waren benieuwd 
of het ‘echt’ zo was. Ook kwamen er veel 
mensen op deze stormachtige 1 april langs 
om de walvis te zien waarbij zij informatie 
over walvissen ontvingen van het IFAW-
team dat daar ter plaatse was.

Uiteraard was deze actie er een met een 
knipoog maar helaas is de ernst van de 
situatie voor walvissen allesbehalve grappig 
te noemen. Walvissen worden wereldwijd 
bedreigd door botsingen met schepen, 
geluidsoverlast, vervuiling en verstrengeling 
in visnetten. Ook de walvisjacht is een 
bedreiging voor vele soorten: Japan, 
IJsland en Noorwegen jagen ondanks 
een internationaal verbod. Al deze 
bedreigingen zorgen ervoor dat de meeste 
walvispopulaties met uitsterven bedreigd 
worden. Het IFAW zet zich dan ook in tegen 
de commerciële walvisjacht op diverse 
niveaus en alle andere bedreigingen waar 
walvissen mee te maken hebben.

Op 1 april heeft het Nederlandse IFAW kantoor samen met Chris 
Steensma, de eigenaar van ‘De Haven van Zandvoort’ een ludieke 1 
aprilgrap uitgevoerd om aandacht te vragen voor het lot van de walvissen.

probleem, en in gemeenschappen waar 
diergeneeskundige zorg niet of nauwelijks 
bereikbaar is. 

“Elke gemeenschap kampt met zijn eigen, 
unieke problemen ten aanzien van honden 
en katten, dus de aangedragen oplossingen 
moeten ook steeds op maat gemaakt zijn. 
We helpen gemeenschappen hun directe 
problemen op te lossen en ontwikkelen 
vervolgens samen met de mensen 
diervriendelijke oplossingen die aansluiten 
op hun specifieke situatie.” 

Kate geeft eveneens les aan de Tufts 
University in Massachusetts, waar ze 
haar directe ervaringen met het werken in 
gemeenschappen deelt met de volgende 
generatie studenten die in de toekomst hun 
steentje zullen bijdragen aan een betere 
wereld voor de dieren.

“We willen dat gemeenschappen over de 
hele wereld - van Afrika tot Europa, en 
van Azië tot Amerika – het idee omarmen 
dat dieren onze aandacht verdienen en 
dat de positieve effecten van gezonde, 
tevreden dieren veel groter zijn dan we ons 
realiseren.” 

Kate atema leidt het 
Huisdierenprogramma 
van het IFaW, dat hulp 
biedt aan honden en 
katten werelwijd.

Im Fokus



Beschermen van wilde katten
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Wanneer mensen bijvoorbeeld zo’n 
vertederend tijgerjong kopen, realiseren ze 
zich niet dat het zo’n 3.700 tot 4.500 euro per 
jaar kost om een 270 kilo zware volwassen 
tijger alleen al te eten te geven. Zodra deze 
grote katten zo groot zijn geworden dat 
hun onwetende eigenaren ze niet meer 
aankunnen, lijden ze door het ontbreken van 
de juiste zorg en voldoende bewegingsvrijheid 
een miserabel bestaan. 

Opvangfaciliteiten raken overvol nu de 
populatie grote katten in gevangenschap 
groter wordt dan de beschikbare 
opvangcapaciteit bij centra die de zorg, 
ruimte en kwaliteit van leven kunnen bieden 
die deze grote vleeseters nodig hebben.

Onlangs nog hoorden we het verhaal over 
een man in Zanesville, Ohio, die in oktober 
49 wilde dieren heeft vrijgelaten uit zijn 
dierenpark in de achtertuin – waaronder 
38 grote katachtigen. De politie zag zich 
gedwongen alle dieren af te schieten om de 
veiligheid van omwonenden te waarborgen.

En dit was niet het eerste verhaal met 
dramatische afloop. Het IFAW zet zich 
al sinds 2005 in om een einde te maken 
aan het houden van grote katachtigen als 
huisdier. In dat jaar werd een tienermeisje 
dat nietsvermoedend poseerde voor een 
schoolfoto, gedood door een Siberische tijger 
die verondersteld werd tam te zijn. 

Het IFAW heeft een grote rol gespeeld bij 
de invoering van de Amerikaanse Captive 

In de Verenigde Staten worden 
tussen de 10.000 en 20.000 grote 
katachtigen door particulieren als 
huisdier gehouden. De meeste van 
deze dieren – waaronder tijgers, 
leeuwen, poema’s, luipaarden, 
jaguars en jachtluipaarden – worden 
gehouden in achtertuinen of kelders, 
op boerderijen of ranches, en zelfs in 
garages en schuren. 

Wildlife Safety Act, die de handel in grote 
katachtigen tussen de verschillende staten 
verbiedt. Volgens de wet zijn echter eigenaren 
van grote katachtigen met een federale 
vergunning van dit verbod vrijgesteld. Veel 
staten beschikken ook over wetten die het 
houden van grote katten verbieden, maar 
de wetgeving verschilt van staat tot staat; 
daarom is er nieuwe federale wetgeving 
nodig.

Werken aan krachtiger wetgeving
Het IFAW werkt samen met leden van het 
Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de 
Senaat om nationale wetgeving aangenomen 
te krijgen die het houden van grote 
katachtigen verbiedt. 

In februari dienden afgevaardigden Buck 
McKeon en Loretta Sanchez een wet in die 
het fokken en particulier eigendom van grote 
katachtigen in gevangenschap verbiedt. 
Volgens de wet moeten huidige eigenaren 
hun grote katten registreren, zodat de 
autoriteiten kunnen controleren of zij na het 
ingaan van de nieuwe wet geen nieuwe dieren 
fokken of kopen. In de wet zou alleen een 
uitzondering worden gemaakt voor geschikte 
faciliteiten als goedgekeurde dierentuinen en 
opvangcentra voor wilde dieren. 

Deze wet – genaamd de Big Cats and Public 
Safety Protection Act – werd opgesteld 
door IFAW-campagnemanager en advocaat 
Paul Todd, in samenwerking met drie 
parlementaire bureaus en een coalitie van 
verschillende organisaties, waaronder HSUS, 
Born Free USA, Big Cat Rescue, de Ian 
Somerhalder Foundation, het Animal Welfare 
Institute, de ROAR Foundation en het World 
Wildlife Fund (WWF).

Op het moment van schrijven verwachten we 
binnen afzienbare tijd een wetsvoorstel in de 
Senaat, gesteund door senator John Kerry.

Ook wilde katten lopen gevaar
In het wild zijn er nog slechts zo’n 3.000 
tijgers over en ook leeuwenpopulaties nemen 
in hoog tempo in aantal af. 

Helaas is het zo dat elke vorm van 
handel in wilde katten in gevangenschap 
stropersactiviteiten in het wild in de hand kan 
werken. Daarom werkt het IFAW eveneens 
samen met de lidstaten van de Conventie 
inzake de Internationale Handel in Bedreigde 
Uitheemse Dieren en Planten ( CITES) om 
deze bedreigde katten te beschermen. Op dit 
moment dringen we er bij landen op aan dat 
leeuwen worden opgenomen in Bijlage I – de 
categorie van bedreigde soorten die de hoogst 
mogelijke bescherming geniet.

Deze inspanningen vullen we aan met 
activiteiten in het veld, waar we rangers en 
douane-inspecteurs trainen om de criminelen 
op te pakken die van de handel in wilde 
dieren profiteren. Verder werken we samen 
met gemeenschappen om conflicten in 
kritische leefgebieden tussen mens en dier 
te voorkomen, en zetten we ons in voor de 
bescherming van leefgebied voor wilde dieren 
in Afrika, India, Rusland en China.

Wilde katten horen in de 
natuur, niet in de achtertuin.

Grote 
katachtigen 

zijn geen 
huisdieren

Vertederende 
jongen kunnen 
uitgroeien tot 
volwassen katten 
van 270 kilo!

DoDelIjke StatIStIekenIn den

In de afgelopen 21 jaar zijn er meer 
dan 300 incidenten gemeld waarbij 
grote katachtigen betrokken 
waren:

21   mensen, onder wie 5 kinderen, 
zijn gedood

246   aanvallen

254   ontsnappingen

131   inbeslagnames

143    grote katachtigen zijn gedood

Het is niet de vraag of er zich weer 
een drama zal afspelen, het is alleen 
de vraag wanneer.
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In maart volgde het IFAW een twee jaar oude 
kraagbeer naar zijn verblijf in een grot in Arunachal 
Pradesh om hem van zijn halsband met zender te 
bevrijden. Vanaf het moment van uitzetting in juni 
2011 hadden we deze beer, die we Sange hadden 
genoemd, geobserveerd. We wilden weten of hij 
zich aan zijn nieuwe leven in de natuur had weten 
aan te passen.

Voorzichtig werd Sange door de dierenartsen 
verdoofd, zodat ze de halsband konden 
verwijderen. Gelukkig bleek hij gezond en sterk  
te zijn. 

In nauwe samenwerking met onze 
partnerorganisatie de Wildlife Trust of India en 
de regionale natuurbeheerautoriteiten heeft het 
IFAW intussen 26 kraagberen – stuk voor stuk 
weesdieren – verzorgd, gerehabiliteerd en in het 
wild uitgezet.

Twee neushoornweesjes – Maju en Raja – zijn 
op weg om in Manas National Park in het 
noordoosten van India te worden uitgezet, na een 
aantal jaren in IFAW’s Wildlife Rescue Center te zijn 
verzorgd. 

Maju en Raja volgen het voorbeeld van vier andere 
neushoorns die het IFAW sinds 2006 in Manas 
heeft uitgezet. Deze operatie is onderdeel van een 
uiterst belangwekkend project, waarbij wilde dieren 
naar dit door UNESCO als werelderfgoedlocatie 
erkende park worden teruggebracht. De 
neushoornpopulatie was hier door stropers 
volledig uitgemoord.

Directeur Jeff Flocken van het IFAW-kantoor 
in Washington DC heeft recent een boek 
uitgebracht met de titel Wildlife Heroes: 40 
Leading Conservationists and the Animals They 
are Committed to Saving.

Het boek bevat een bijzondere verzameling 
waargebeurde verhalen over mensen die 
zich inzetten voor diersoorten die in hoog 
tempo in aantal afnemen. De lezer maakt 
onder meer kennis met IFAW-partners Iain 
Douglas-Hamilton, die zich hard maakt voor 
de bescherming van olifanten in Afrika; Karen 
Eckert, een onvermoeibaar voorvechtster van 
de zeeschildpadden in het Caribisch gebied; 
Dave Wiley, die walvissen redt voor de kust van 
Massachusetts; en IFAW’s eigen Grace Gabriel 
die pionierswerk verricht voor de bestrijding van 
de handel in wilde dieren in China.

Jeff en medeauteur Julie Scardina schenken de 
volledige opbrengst van het boek aan de helden 
die zij in hun boek hebben geportretteerd, om 
hen te helpen hun belangrijke werk voort te 
zetten. Het boek is te bestellen via  
www.wildlifeheroesbook.com.

Geneviève Hamelin, een trouwe bondgenoot van 
het IFAW, heeft een boek geschreven waarin alle 
berensoorten in de wereld worden beschreven. Ze 
heeft een ware passie voor de natuur en dieren, in 
het bijzonder beren, en werkt elk jaar mee aan ons 
Animal Action Educatieprogramma.

Dit boek is geschreven voor jonge mensen, de 
leiders van de toekomst, en geeft uitleg over de 
problemen waar beren mee kampen en hoe ze 
kunnen worden beschermd. Zo wordt er onder meer 
aandacht besteed aan ons opvangcentrum voor 
beren in Rusland, met daarbij illustraties van directeur 
Valentin Pazhetnov.

Het boek is te koop in Frankrijk, België, Zwitserland 
en Canada. ISBN: 978-2-36032-031-8

IndIA

IndIA

FrAnkrIjk

Kraagbeer neemt 
afscheid 

Neushoorns krijgen 
hun vrijheid terug

Schoonheid op de 
bres voor dieren

Bij een gezamenlijk uitgevoerde geheime operatie 
waarbij het IFAW, Interpol en de Zambiaanse 
Wildlife Authority betrokken waren, werden op een 
belangrijke uitvalsweg van Kafue National Park 
wegversperringen aangelegd om ivoor, bushmeat 
en andere producten van bedreigde diersoorten 
te onderscheppen. Ook werd een winkel 
doorzocht, wiens eigenaar bekend stond als 
handelaar in ivoor. Twee mannen die slagtanden 
en krokodillenhuiden verkochten, werden 
gearresteerd.

Deze acties vonden plaats in het kader van een  
gelijktijdig uitgevoerd onderzoek in 14 Afrikaanse  
landen. Het IFAW biedt al negen jaar financiële  
ondersteuning aan een 
milieucriminaliteitsprogramma  
van Interpol.

Elk jaar maken kinderen in Rusland in het kader 
van IFAW’s Animal Action Educatieprogramma 
de mooiste kunstwerken om dieren te helpen. 
Dit jaar deden er 6.000 kinderen mee. Hoewel 
ze nog nooit een olifant in het wild hadden 
gezien, tekenden ze olifanten, verzamelden ze 
42.000 handtekeningen en maakten ze 15.000 
olifantenlintjes voor het IFAW, die tijdens een 
CITES-vergadering zullen worden overhandigd aan 
vertegenwoordigers van de deelnemende landen.

Ruim 100 van de tekeningen waren als onderdeel 
van een tentoonstelling te zien in het Darwin 
Museum in Moskou. 

ruslAndKunstwerken voor 
olifanten 

Klappen voor stropers ZAmbIA

Een bijzonder 
berenboek

FrAnkrIjkHelden voor de 
dieren

VerenIgde 
stAten

Het welzijn van dieren gaat Delphine Wespiser aan 
het hart. Sinds ze in 2012 tot Miss Frankrijk werd 
verkozen, zet de 20-jarige studente zich voor het 
IFAW in om het welzijn van dieren in Frankrijk en 
daarbuiten te bevorderen.

“Samen met het IFAW wil ik aandacht vragen 
voor het lijden van dieren. Ook wil ik dieren in 
nood redden en de weg helpen banen voor een 
vreedzaam naast elkaar leven van mensen en 
dieren”, zegt ze. “Om het IFAW te helpen de 
laatste olifanten die er nog zijn te beschermen 
tegen stropers en handelaars in ivoor, heb ik me 
alvast aangesloten bij de Olifantenmars.” 
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Nieuws in het kort over IFAW’s recente 
activiteiten en wapenfeiten wereldwijd

Dierenbelangen



uit te zetten, elektronische alarmtoestellen 
waarvan vissers zich bedienen om dolfijnen 
uit de buurt van netten te houden. Wij 
gebruikten ze om dolfijnen die te dicht langs 
de kust zwommen, naar open water te 
drijven. Op die manier werden nog eens 100 
dolfijnen gered.

Het meest ontroerende moment was 
misschien wel de redding van een 
moederdier met kalf. Tijdens heel hun 
beproeving hadden de dieren door te fluiten 
contact met elkaar gehouden. Om hun 
stress zoveel mogelijk te verminderen, zette 
het team hen zij aan zij uit. We hebben voor 
u een video-opname van dit ontroerend 
moment. 

Meer werk… met minder 
subsidie?
Uitgerekend op het moment dat de 
massastrandingen zich voordeden, heeft de 
federale overheid met het oog op voor 2013 
geplande bezuinigingen voorgesteld het H. 
Prescott Marine Mammal Rescue Assistance 
Grant Program te schrappen. En dat terwijl 
dit programma de enige bron van subsidie is 
die specifiek aan het strandingsnetwerk ten 
goede komt! Voor Katie was dit een reden 
om de zandstranden van Cape Cod tijdelijk 
te verlaten en naar Washington DC te vliegen 

om het Amerikaans congres van deze crisis 
op de hoogte te stellen.

Ze gaf het congres te verstaan, dat het 
verlies van dit programma verstrekkende 
gevolgen zou hebben voor het 
IFAW, maar ook voor de vele andere 
strandingsnetwerken die aan Amerikaanse 
kusten actief zijn.

Het zijn deze netwerken die de National 
Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) assisteren bij strandingsoperaties in 
het kader van de Marine Mammal Protection 
Act. Zij leveren mensen die over de nodige 
deskundigheid en ervaring beschikken 
waardoor de NOAA uitvoering kan geven 
aan zijn mandaat. 

Zo moet de NOAA over strandingsgegevens 
kunnen beschikken op basis waarvan 
betrouwbaar, wetenschappelijk gefundeerd 
beleid wordt ontwikkeld waarmee niet alleen 
zeezoogdieren, maar ook complete mariene 
ecosystemen effectief beschermd kunnen 
worden. Gegevens die we aan gestrande 
dolfijnen ontlenen, helpen ons om ziekten en 
de effecten van biotoxinen te onderkennen, 
die een bedreiging kunnen vormen voor  
         commercieel waardevolle vissoorten, 

maar ook voor de gezondheid van de mens. 

Tot en met maart kon nog bezwaar worden 
ingediend tegen de afschaffing van de 
Prescott Grant, maar op het moment 
van publicatie van deze uitgave was nog 
steeds niet bekend of het programma de 
bezuinigingsgolf had overleefd.

Geen tijd om op adem te 
komen
Het team is nu de vele bloedmonsters 
en ander onderzoeksmateriaal aan het 
onderzoeken in een poging om de oorzaak 
van de strandingen te achterhalen. Tot nu 
toe valt er geen patroon te ontdekken, maar 
het duurt nog maanden voordat de vele 
laboratoriumanalyses voltooid zijn. Wie weet 
vinden we toch nog een verklaring.

En net toen iedereen een zucht van 
verlichting slaakte dat er een eind gekomen 
was aan de strandingen – daarvan is officieel 
sprake als zeven dagen achtereen geen 
enkele stranding plaatsvindt – spoelden in 
maart nog eens 18 dolfijnen op de stranden 
van Cape Cod aan. Van de 13 dolfijnen die 
de stranding overleefden, konden we er 
uiteindelijk 9 weer in zee uitzetten. Nog eens 
10 tot 15 dieren werden naar veiliger, dieper 
water gedreven. 

Het ziet ernaar uit dat 2012 een druk 
jaar voor ons team zal blijven.

In één maand tijd spoelden 161 dolfijnen 
aan en dat trok een zware wissel op onze 
reddingsteams en de middelen die zij tot 
hun beschikking hadden. Katie Moore, 
manager van ons Marine Mammal Rescue 
and Research team: “Ik denk dat we nu 
zo’n beetje op pure adrenaline lopen. Alle 
lof trouwens voor onze vrijwilligers, elke 
dag houden ze vanaf zonsopkomst de 
stranden in de gaten. We doen ons best 
om de levende dieren die we aantreffen, te 
redden. Ook verzamelen we zoveel mogelijk 
informatie om inzicht te krijgen in de oorzaak 
van die strandingen.”

De heldhaftige full-time inzet van zes van 
onze medewerkers werd ondersteund door 
collega’s van vijf andere strandingnetwerken 
- New England Aquarium, Marine Mammals 
of Maine, the Virginia Aquarium Stranding 
Program, Whale Center of New England 
en de Riverhead Foundation for Marine 
Research and Preservation in New York; 
bovendien kwamen ruim 100 getrainde 
vrijwilligers uit Cape Cod in actie.  

Terwijl steeds meer dieren aanspoelden, 
raakte het team steeds beter op dreef 
en werden gezonde dolfijnen steeds 
sneller in zee teruggezet. Er trokken zelfs 
medewerkers in boten eropuit om ‘pingers’ 
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Campagnenieuws
In de namiddag van donderdag 12 januari spoelden de eerste dolfijnen aan op de stranden 

van vijf steden op Cape Cod in Massachusetts. In de loop van de drie maanden die volgden, 

spoelden nog eens tientallen dolfijnen aan op diverse stranden van Cape Cod en voltrok zich 

de grootste massastranding uit de geschiedenis aan de amerikaanse noordkust.

RAmp tREFt dolFIjnEn

reddingswerkers waren maanden achtereen 
van zonsopgang tot zonsondergang in de 
weer om het leven van dolfijnen te redden.

een moederdolfijn met kalf gaan 
zij aan zij hun vrijheid tegemoet.



Campagnenieuws

In Dello, een dorp in India, leefden 18 
gibbonfamilies (oostelijke hoeloks) in 
een armetierig groepje bomen. Ze waren 
geïsoleerd geraakt en de bomen die er 
nog stonden, boden te weinig voedsel en 
beschutting. Op slechts een uur afstand 
was er echter een bos met bomen in 
overvloed en een weelderig bladerdak: in 
het bergachtige Mehao Wildlife Sanctuary.

Daarom besloot het IFAW om samen met 
onze partner de Wildlife Trust of India (WTI) 
deze gibbonfamilies te gaan verhuizen naar 
dit weelderige bosgebied van Mehao, in 
de noordoostelijke deelstaat Arunachal 
Pradesh. 

Nadat we in november eerst een vader 
en dochter hadden verhuisd, zijn we 
voorzichtig de andere apen gaan vangen 
en overplaatsen. Tot op dit moment zijn 11 
volwassen en jonge gibbons overgeplaatst. 

Dit zijn wel lastige operaties. Je moet 
bijvoorbeeld de gibbons zo ver zien te 
krijgen dat ze uit de bomen springen. Soms 
moet er een reddingswerker de boom in 
klimmen om ze daartoe aan te moedigen. 
Je moet de dieren verdoven, onderzoeken 
en van een microchip voorzien. Vervolgens 
moeten ze op transport naar Mehao. En 
bij dit alles moeten natuurlijk de leden 
van eenzelfde familie bij elkaar gehouden 
worden. 

Aan de nieuwe omgeving 
wennen
Tot nu toe passen de gibbons zich prima 
aan hun nieuwe omgeving aan. Ze zijn druk 
bezig het gebied te verkennen. Ze wagen 
zich ongeveer een halve kilometer van hun 
nieuwe boomgroep vandaan, waar ze elke 
nacht in hun eigen boom slapen.

Dr. NVK Aszhraf, hoofd van het veterinair 
team van IFAW-WTI: “Nog geen 40 minuten 
na hun vrijlating vond al familiehereniging 
plaats. Daarbij werd, zoals gebruikelijk 
bij gibbons, luid geschreeuwd. We gaan 
deze dieren goed in de gaten houden om 
te documenteren hoe ze overleven en hun 
nieuwe territorium inrichten.”

Het team van IFAW-WTI observeert de 
gibbons na hun vrijlating door gedurende 
ruim zeven uur per dag in perioden van vijf 
minuten de gedragingen van familiegroepen 
te onderzoeken. Ze bestuderen de 
foerageergewoonten en verplaatsingen van 
de families om zich ervan te overtuigen, 
dat ze goed in hun nieuwe omgeving thuis 
raken. 

De oostelijke hoelok wordt in sommige 
gebieden met uitsterven bedreigd omdat 
hun leefgebied meer en meer versnipperd 
is geraakt. In India vormen ze een 
beschermde diersoort. We hopen dat we 
met deze overplaatsing duurzaam bijdragen 
aan het voortbestaan van deze apensoort.

Gibbons uiten luidruchtig 
hun blijdschap

Voor de verhuizing klemde dit 
jong zich aan de moeder vast.

Het mehao Wildlife Sanctuary is een 
overvloedig bos met een weelderig 
bladerdak
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Manieren om te geven

Uw persoonlijke Huisdierenfonds

U kunt bijvoorbeeld een fonds oprichten ter 
ere van een geliefd huisdier dat uw leven 
heeft verrijkt – of misschien wel ter ere van 
iemand in uw gezin of familie die veel van 
dieren houdt. Met dit fonds, dat u naar uw 
eigen huisdier kunt noemen, helpt u honden 
en katten in arme woonwijken waar men 
simpelweg niet over de middelen beschikt 
om hun huisdieren gezond te houden en te 
beschermen.

Met uw persoonlijk Huisdierenfonds 
helpt u meer dieren dan u zich kunt 
indenken. Met de opbrengst uit dit fonds 
kunnen wij deskundige medische zorg, 
voedsel, onderdak, medicijnen en andere 
benodigdheden geven aan dieren die 
nodeloos lijden als gevolg van wreedheid en 
verwaarlozing. Ook helpt u ons voorlichting 
over de verzorging van huisdieren te geven 
en uw persoonlijke Huisdierenfonds speelt 
een cruciale rol bij onze inspanningen om 
de IFAW-missie, ‘een betere wereld voor 
dieren’, gestalte te geven.   

Inmiddels hebben al heel wat IFAW-
donateurs een Huisdierenfonds opgericht. 
Met een gift van € 250,- kunt u uw eigen 
fonds opzetten. Met deze liefdevolle daad 
kunt u voor dieren in nood ontzaglijk veel 
betekenen. Ga naar  
www.ifaw.org/huisdierenfonds  
en zet uw persoonlijk Huisdierenfonds op. 
Of bel Arien van der Heijden, tel.  
070-3355011- tst 102.

IFAW’s nieuwe 
Huisdierenfonds biedt u 
de gelegenheid uw liefde 
voor uw eigen dieren op 
persoonlijke wijze te delen 
en tegelijk dieren in nood 
wereldwijd te helpen. 

toen mijn hond Zeke 
– mijn beste vriend – 
overleed, wilde ik zijn 
nagedachtenis op een 
speciale manier in ere 
houden. dus richtte ik het IFAW persoonlijk 

Huisdierenfonds op. 

Graag nodig ik u uit om u bij deze bijzondere 

groep IFAW-donateurs aan te sluiten. Ik 

garandeer u dat we met uw hulp honden en 

katten levensreddende zorg zullen bieden 

en steeds effectiever zullen werken aan een 

betere wereld voor alle dieren.

Heel hartelijk bedankt,
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NL

Binnenkort wordt over de 
toekomst van de Zuidelijke 
IJszee en al het leven dat zich 
erin bevindt, beslist… en de 
wereld is het zich nauwelijks 
bewust. 

De wateren rond de Zuidpool beslaan ca. 
10% van het totale zeeoppervlak en zijn 
nog grotendeels ongerept. In deze zeeën 
vinden we 10.000 unieke en uiteenlopende 
diersoorten als pinguïns, zeehonden en 
walvissen. Helaas worden de wateren 
bedreigd door de commerciële visserij en 
klimaatverandering.

Het IFAW is lid van de Antarctic Ocean 
Alliance, die gedragen wordt door 
acteur, activist en VN-ambassadeur voor 
biodiversiteit Edward Norton, oceanograaf 
Dr. Sylvia Earle en ondernemer Sir Richard 
Branson. De alliantie roept op tot de 
bescherming van 19 kritische leefgebieden, 
te beginnen met de Rosszee.  

Dit jaar gaan 25 landen zich over de 
toekomst van deze beschermde zee 
uitspreken. We hebben de steun van 
overheden uit de hele wereld nodig om dit 
belangrijke leefgebied te beschermen. Laat 
de leiders van deze landen weten dat de 
wereld toekijkt.

Houd samen met ons de wacht!  
www.antarcticocean.org 

Houd samen met ons 
de wacht
Wereldwijde 
oproep om de 
Zuidelijke IJszee 
te beschermen 

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.

Image © John Weller for the Antarctic Ocean Alliance
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