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Vaak hebben dieren niet alleen onze hulp nodig, maar ook onze 
bescherming. Het IFAW runt of ondersteunt meer dan 12 projecten 
in negen landen, die specifiek gericht zijn op het bieden van veilige 
toevluchtsoorden voor dieren.

Bescherming van wilde dieren

Veilige toevluchtsoorden 

In het hoofdartikel gunnen we u een blik achter de schermen van onze 
inspanningen om wilde dieren een veilig toevluchtsoord te bieden. Er 
passeren dieren de revue waar u misschien niet zo vaak over hoort – 
Afrikaanse pinguïns, adelaars, chimpansees… 

Ook praten we u bij over ons project in Tsavo National Park, Kenia, waarbij 
we olifanten van satellietzenders voorzien, en over nevelpanters in India die 
op het punt staan vrijgelaten te worden. Verder is er een hartverwarmend 
verhaal over honden in noordelijk Canada.

We willen u graag zoveel mogelijk informatie geven over de breedte en 
diepte van ons werk wereldwijd. Ik hoop dat u met veel interesse leest 
over al die manieren, waarop ons werk voor dieren steeds weer van 
levensbelang blijkt te zijn.

 

Fred O’Regan 
President-directeur IFAW
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Inhoud

Of het nu om een weesbeertje gaat dat 
pleegzorg nodig heeft tot hij oud genoeg 
is om in de vrije natuur te overleven, of om 
een tijger of poema die uit gevangenschap 
is gered, of om hele kudden olifanten die 
over uitgestrekte gebieden beschermd 
moeten worden tegen stropers… met uw 
steun kan het IFAW dieren de zekerheid van 
een veilige toekomst bieden.

Waar mogelijk streven we ernaar 
gewonde dieren of weesdieren tijdens 
de opvangperiode voor te bereiden op 
een terugkeer naar hun eigen natuurlijke 
leefgebied. Maar als dat niet mogelijk blijkt, 
zorgen we ervoor dat die dieren de rest 
van hun leven een waardig bestaan in een 
veilige omgeving kunnen leiden. Om dit te 

bereiken werken we samen met de beste 
professionals.

Pleegzorg voor kleine 
weesbeertjes
Het komt zo vaak voor dat we het leven 
van een pasgeboren weesje moeten 
redden. Via onze Berenopvangcentra in 
Rusland en India geven we jonge beertjes 
waarvan de moeder is gedood, dag en 
nacht flesvoeding zolang dat nodig is. Als 
ze wat groter zijn krijgen ze een voedzaam 
papje en daarna laten we ze in beschermde 
gebieden onder begeleiding wennen 
aan een leven in vrijheid, terwijl ze de 
vaardigheden opdoen die voor een leven in 
het wild onontbeerlijk zijn. 
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Deze steenarend zweefde ooit hoog in de 
lucht boven het noorden van China. Totdat 
ze door een stroper werd gevangen. Nu zit 
ze, zwaar ingezwachteld, op een houtblok. 
Maar dankzij de deskundige verzorging 
van het IFAW herstelt ze beetje bij beetje. 
We hopen haar op een dag weer in vrijheid 
te zien vliegen.

Op het eiland Ngamba hebben chimpansees 
meer dan genoeg bosgebied (bijna 40 

hectare) tot hun beschikking om in rond te 
zwerven en te spelen. Ook binnenshuis zijn 
er faciliteiten waar ze gevoed worden en in 

touwen en autobanden kunnen klimmen. 
Voor de nacht hangen er met stro gevulde 

hangmatten voor ze gereed.

Dankzij het IFAW zijn onlangs 
drie tijgers en een poema, die 
in benauwde kooien bij een 
particuliere eigenaar zaten 
opgesloten, naar de veel ruimere 
faciliteiten van The Wildcat 
Sanctuary in Minnesota en 
WildCat Haven in Oregon, 
VS, overgebracht. Nu is er 
zowel binnen als buiten de 
nodige beschutting voor ze en 
kunnen ze zich in het hoge gras 
schuilhouden. Bovendien worden 
ze de rest van hun leven verzorgd.

Bescherming van wilde dieren
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Samen met de Southern African Foundation 
for the Conservation of Coastal Birds 
(SANCCOB) zet het IFAW zich in om 
achtergebleven pinguïnkuikens te redden. 
Deze zijn zo laat in het seizoen geboren, dat 
hun al ruiende ouders niet meer zwemmend 
voor voedsel kunnen zorgen. Dit jaar zijn 
we ook gestart met het verzamelen en 
uitbroeden van achtergebleven eieren.

Meer leefruimte voor olifanten
Na de succesvolle afronding in 1996 van 
een aantal projecten waarbij we leefgebied 
voor olifanten in het Zuid-Afrikaanse Addo 
Elephant Park en Marakele National Park 
veiligstelden, richtte het IFAW zich op 
Kenia om Meru en Tsavo National Park 
nieuw leven in te blazen. Vooral in Meru, 
waar stropers zo’n beetje alle dieren in het 
wild hadden uitgemoord, heeft het IFAW 
geassisteerd bij de herintroductie van maar 
liefst 1300 soorten… van neushoorns tot 
giraffes en impala’s, en van luipaarden tot 
olifanten. 

Momenteel werken we aan de beveiliging 
van olifanten in het ecosysteem van 
Amboseli, Kenia, en in Liwonde National 
Park, Malawi. 

Via ons Wildlife Rescue Center in Assam 
ontfermt het IFAW zich samen met de 
Wildlife Trust of India over olifantskalveren, 
zwarte beren en andere eenzaam 
achtergebleven of gewond aangetroffen 
dieren. We verzorgen deze dieren net zo 
lang tot ze oud genoeg zijn om op eigen 
kracht te overleven in de beschermde 
bossen van Manas National Park.

Modeltoevluchtsoorden
Als dieren niet onmiddellijk in het wild 
kunnen worden uitgezet en rehabilitatie veel 
tijd vergt, plaatst het IFAW ze in zogeheten 
expertisecentra, waar ze de verzorging 
kunnen krijgen die ze voor een gezonde 
ontwikkeling nodig hebben.

Het IFAW vierde onlangs het tienjarig 
bestaan van het Opvangcentrum 
voor Roofvogels in Beijing, de 
enige gespecialiseerde opvang- en 
rehabilitatiefaciliteit voor roofvogels in China. 
Op deze feestelijke dag werd de 3367ste 
roofvogel in het centrum opgenomen: een 
prachtige steenarend. Het centrum staat 
bekend om de uitstekende verzorging en 
behandeling van adelaars, uilen, valken en 

andere vogels die van smokkelaars of uit 
illegaal bezit in beslag zijn genomen. 

Staatsbosbeheer in China heeft aan 
het Opvangcentrum in Beijing zelfs 
een prijs toegekend als “Uitmuntende 
Natuurbeschermingsorganisatie”. 

In Oeganda voert de door het IFAW 
ondersteunde Chimpanzee Sanctuary 
and Wildlife Conservation Trust al sinds 
de oprichting in 1998 het beheer over 
het Chimpansee-eiland Ngamba. In dit 
toevluchtsoord, dat op een schitterend 
eiland in Lake Victoria is ingericht, verblijven 
44 chimpansees die als exotisch huisdier 
waren verkocht of gered zijn uit de handen 
van stropers die hun moeders hadden 
gedood. Deze chimpansees kunnen nooit 
meer in het wild worden vrijgelaten, dus ze 
zijn de rest van hun leven op hun verzorgers 
aangewezen. 

Op een ander eiland, aan de andere kant 
van de wereld, werkt het IFAW sinds 
2009 samen met de Zoological Society 
of Trinidad and Tobago en de Manatee 
Conservation Trust. Hier bestrijden we 
de vloedgolf aan smokkelactiviteiten, 
waarvan vooral exotische vogels, reptielen 

en mensapen slachtoffer zijn. We vangen 
hier ook dieren op die van smokkelaars in 
beslag zijn genomen.

Met steun van het IFAW worden hier in 
beslag genomen dieren die niet naar 
hun land van herkomst terug kunnen, 
in een speciaal voor hen ontworpen 
toevluchtsoord ondergebracht. 
Exotische dieren die van handelaars zijn 
geconfisqueerd, worden hier verzorgd en 
voorbereid op een terugkeer naar de vrije 
natuur. Het IFAW levert ook een bijdrage 
aan de bescherming van de wereldwijd 
met uitsterven bedreigde lederschildpad, 
waarvan de broedplaatsen zich over een 
lengte van 8 km aan de stranden van 
Trinidad uitstrekken.

Kwaliteit van leven, ook voor 
dieren
Wereldwijd redt het IFAW op jaarbasis circa 
1.000 in het wild levende dieren. Honderden 
van hen worden na verloop van tijd weer 
teruggezet. De rest bieden we deskundige 
medische zorg, een veilig onderkomen en 
een goed leven in de tijd die nog voor hen 
ligt.
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Olifantenbewegingen volgen   
    ... vanuit de ruimte

Het team van IFAW en KWS selecteerde 
hiervoor representatieve olifanten uit een 
aantal verschillende kudden. Ze verdoofden 
de dieren met pijlen vanuit een helikopter en 
bevestigden vervolgens de satellietzenders 
om hun nek. 

We moesten snel te werk gaan bij het 
aanbrengen van die halszenders om de 
veiligheid van de verdoofde olifanten niet 
in gevaar te brengen. Op de derde dag 
van deze klus deden de dierenartsen van 
KWS er nog geen 10 minuten per olifant 
meer over. In die paar minuten moest de 
halsomtrek van de olifant worden gemeten, 
de halsband op lengte worden geknipt en 
de zender met behulp van een gebogen 
stuk ijzerdraad onder de kolossale, zware 
nek van de slapende olifant worden 
getrokken. 

Betere bescherming   
Dit onderzoek zal een belangrijke rol gaan 
spelen bij het maken van beleidskeuzes op 
het gebied van natuurbeheer. De laatste 
40 jaar is het aantal bewoners van dit 
gebied aanzienlijk toegenomen. Naarmate 
steeds meer leefgebied van olifanten wordt 
afgenomen door boeren die het voor 
landbouw en veeteelt gebruiken, komen ook 
ongewenste confrontaties tussen mensen en 
olifanten steeds vaker voor.

Bovendien hebben stropers in Kenia de 
laatste twee jaar vreselijk huis gehouden. 
KWS meldt, dat vorig jaar minstens 278 
olifanten om hun ivoor zijn gedood. In 2007 
waren dat er 47. 

Als we de olifanten de komende 20 maanden 
kunnen volgen, kunnen we ons een beeld 
vormen van de plekken in Tsavo waar ze de 
meeste tijd doorbrengen en welke gebieden 
buiten het park ze regelmatig bezoeken.

Een schat aan informatie
Een jaar geleden volgden we drie olifanten 
en deden daarbij enkele interessante 
ontdekkingen. Zo ontdekten we dat 
de olifanten de meeste tijd in bepaalde 
gebieden doorbrengen, waarschijnlijk 
om gezamenlijk gebruik te maken van 
de natuurlijke rijkdommen die in het hele 
ecosysteem aanwezig zijn. 

Een wijfje dat we van een halszender 
hadden voorzien, bracht de meeste tijd met 
haar familie door buiten het beschermd 
gebied, op een ranch ten zuiden van Tsavo-
Oost. Hieruit blijkt dat er ook buiten de 
grenzen van het park een corridor en een 
leefgebied voor olifanten zijn, die beschermd 
moeten worden. Dit is de eerste keer dat 
olifantenbewegingen in de parken van Tsavo 
op grote schaal worden gevolgd met behulp 
satelliettechnologie. De laatste keer dat 
olifantenbewegingen werden gevolgd, nu 40 
    jaar geleden, werd nog van conventionele 
      radiozenders gebruik gemaakt

In maart werden in Tsavo National Park 10 olifanten met een halszender 
uitgerust door het IFAW en Kenya Wildlife Service (KWS). Deze 
operatie vond plaats in het kader van een uniek onderzoek naar 
de bewegingen van deze dieren door het park en de leefgebieden 
daaromheen, een oppervlakte van in totaal ca. 43.000 km2.

Met de informatie die we via de satellietzenders van de olifanten 
verkrijgen, zullen we beter in staat zijn uitdagingen het hoofd 
te bieden en de olifanten en hun leefgebieden binnen Tsavo 
Conservation Area te beschermen. 

James Isiche, regiodirecteur IFAW Oost-Afrika

“ “

In Tsavo West kregen nog eens zes 
olifanten een zender om:
Kasigau – een enorme stier met één slagtand, ca. 
40 jaar oud. 

Maktau – een wijfje, ook met één slagtand,  
20 à 25 jaar oud. 

Jipe  – een stier van ca. 35 à 40 jaar oud, die 
minstens 15 cm van het uiteinde van zijn slurf mist 
– hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een metalen 
strik waaruit hij zich had losgerukt.
Njukini – een wijfje van 20 à 25 jaar, die deel 
uitmaakt van een groep van 80 dieren in naburig 
Tanzania. Ze was kleiner en korter dan de andere 
olifanten, en ze had rechtere slagtanden. Biologen 
van het IFAW en KWS menen, dat haar kudde deel 
uitmaakt van het restant van een bospopulatie die 
zich tussen Tsavo West en Kilimanjaro National Park 
in Tanzania ophoudt. Door haar bewegingen te volgen 
kunnen we deze hypothese binnenkort bevestigen. 
Kamboyo – een stier van 20 à 25 jaar oud. Het 
team dat de zender aanbracht zorgde voor voldoende 
speling tussen halsband en nek, want het dier is 
nog steeds in de groei.
Kishushe – een 20 jaar oude stier.

De olifanten
In de noordelijke sector van Tsavo-Oost 
werden vier olifanten van een zender 
voorzien:
Emusaya – een volwassen stier van ongeveer 30 
jaar oud.

Ndiandasa – een 35 jaar oude stier. In de 
zijkant van zijn buik staken twee pijlpunten. Omdat 

een olifant zo’n dikke huid heeft, kan opgehoopt 

wondvocht niet naar buiten sijpelen. Zo kunnen 
ernstige ontstekingen ontstaan, die niet zelden 

leiden tot een langzame, pijnlijke dood. Terwijl 

hij onder verdoving lag te slapen, verzorgden de 

dierenartsen zijn wonden. 

Ithumba – een stier van 20 à 25 jaar oud. 
Sangayaya – een wijfje van 20 à 25 jaar.

Onderzoekers gaan snel 
te werk om de verdoofde 
olifanten op te meten en 
een halsband bij ze aan 
te brengen.
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Dit voorjaar heeft het IFAW 
opnieuw twee nevelpanters de 
vrijheid teruggegeven in de 
bossen van India. 

De welpen – broer en zus – werden in maart 
2011 bij IFAW’s Wildlife Rescue Center in 
Kokrajhar afgeleverd door dorpelingen die 
ze hadden gevonden. De diertjes waren 
toen nog geen maand oud.  

We brachten ze meteen terug naar het bos, 
in de hoop dat we hun moeder zouden 
kunnen vinden. Maar drie nachten later 
had ze zich nog steeds niet gemeld terwijl 
de welpen alsmaar zwakker werden. We 
besloten hen weer terug te brengen naar 
het centrum om ze daar met de hand groot 
te brengen.

In november werden ze vervolgens 
“op proef” vrijgelaten in onze 
rehabilitatiefaciliteiten in het Kachugaon 
Forest. Daar werden ze door onze 
verzorgers, oftewel “chaperonnes”, 
begeleid. Eerst sliepen ze ‘s nachts in 
boomkooien en namen we ze overdag mee 
uit wandelen. 

Toen ze steeds meer zelfvertrouwen 
kregen, lieten hun verzorgers ze het bos 
verkennen. De welpen waagden zich 

meestal niet verder dan zo’n vier kilometer 
bij het kamp vandaan. Dit voorjaar begaven 
ze zich op een dag naar Bhutan. Dat was 
een welkom bewijs van hun toegenomen 
zelfstandigheid. 

We hebben waargenomen hoe de welpen 
makaken en langoeren beslopen en op rode 
kamhoenderen joegen. Intussen blijven ze 
op hun hoede voor dieren die ze niet kennen.

Op dit moment zijn dierenartsen van IFAW-
WTI aan het kijken of ze de welpen van 
een zender kunnen voorzien, zodat we ze 
voortdurend in de gaten kunnen houden, 
ook als ze zich op eigen houtje verder de 
wildernis in wagen.

Een jaar voordat we deze welpen hadden 
gered, hadden we net twee andere 
exemplaren van deze zeldzame diersoort, 
allebei wijfjes, met succes uitgezet in de 
beboste bergen langs de grens tussen India 
en Bhutan. De grootste bedreigingen voor 
nevelpanters zijn stropers en vernietiging van 
leefgebied. Daarom is elke nevelpanter die 
we terug kunnen plaatsen in de vrije natuur 
een baken van hoop voor het voortbestaan 
van de soort.

Schuwe, in bomen levende 
nevelpanters zijn door de IUCN 
op de Rode Lijst van Bedreigde 
Diersoorten geplaatst. Er zijn in de 
vrije natuur nog maar zo’n 10.000 
volwassen exemplaren over.

Onder zorgvuldige begeleiding 
werden de welpen elke maand 
zelfstandiger.

Nevelpanters leren 
hoe ze moeten jagen

Terug naar de vrijheid
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In profiel

Steeds meer aandacht 
voor dierenwelzijn

Grace Ge Gabriel is regiodirecteur 
IFAW Azië. In 1996 hoorde Grace 
voor het eerst over het IFAW 
toen ze met eigen ogen zag welke 
wreedheden op de galboerderijen 
werden begaan. Ze bezocht toen 
ook een toevluchtsoord voor 
kraagberen dat door het IFAW 
werd gerund.

Ze was diep geraakt toen ze de beren zag, 
die jaren achtereen vastgesnoerd hebben 
gestaan in veel te kleine kooien, terwijl hun 
gal werd afgetapt om als geneesmiddel 
te worden verkocht. Ze besloot iets aan 
haar gevoel van machteloosheid te gaan 
doen en opende een IFAW-vestiging in 
Beijing, de eerste en nog steeds enige 
dierenwelzijnsorganisatie in China. 

Met haar werk heeft ze al vele dieren een 
afschuwelijk lot bespaard.

Sterker dan de vraag naar 
overbodige luxe
De laatste 25 jaar heeft de krachtige 
economische groei in China een evenzeer 
groeiende als koopkrachtige middenklasse 
opgeleverd. In combinatie met de groeiende 
handel via internet vormt deze toegenomen 
koopkracht echter ook een steeds grotere 
bedreiging voor in het wild levende 
diersoorten, vooral voor tijgers en olifanten.

Grace is van mening, dat respect voor 
de natuur en bewogenheid met andere 
levende wezens waarden zijn die in China 
een veel langere geschiedenis hebben dan 
het excessieve gebruik van diersoorten 
waarvan we vooral de laatste tijd getuige 

zijn. “We hebben vastgesteld dat als men 
eenmaal de waarheid kent over de vaak 
wrede wijze waarop producten van wilde 
dieren tot stand zijn gekomen, men graag 
bereid is er afstand van te nemen”, zegt ze.

Op de bres voor veranderingen
In 2008 boekte Grace een enorm succes. 
Na jaren van hard werken door haar en 
haar medewerkers kreeg ze voor elkaar dat 
China’s grootste online-winkel, Taobao.com, 
besloot om de verkoop van olifantenivoor, 
berengal, tijgerbeenderen, haaienvinnen, 
neushoornhoorns en schildpadschilden van 
haar sites te weren.

Misschien is ze nog het meest trots op 
het feit dat ze het enige door de Chinese 
overheid erkende rehabilitatiecentrum voor 
roofvogels in Beijing heeft opgezet. Elk jaar 
worden duizenden roofvogels – valken, 
torenvalken, uilen en vele andere roofvogels 
– illegaal gevangen in China en als voedsel of 
exotisch huisdier verkocht. Sinds de opening 
heeft het centrum al bijna 3400 roofvogels 
verzorgd. 

Dankzij het pionierswerk van Grace is men 
in het moderne China gaan nadenken over 
ethische kwesties als dierenwelzijn en 
natuurbescherming.

. Dit artikel is ontleend aan 
het boek Wildlife Heroes: 40 
Leading Conservationists and 
the Animals They are Committed 
to Saving door Jeff Flocken en 
Julie Scardina. Kijk voor meer 
informatie op:  
www.wildlifeheroesbook.com.
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De befaamde Canadese wolvendeskundige Bob 
Hayes presenteerde dit voorjaar zijn nieuwe boek 
Wolves of the Yukon tijdens een IFAW-manifestatie 
in Hamburg.

Het boek is gebaseerd op onderzoek dat Bob in 
opdracht van de overheid deed naar in vroeger 
tijden gehanteerde methoden om problemen met 
wolven te voorkomen. Vroeger werden wolven 
doodgeschoten of vergiftigd of er werden vallen 
gezet. Bob ontdekte, dat als wolven op grote 
schaal waren gedood, het maar enkele jaren 
duurde voordat de wolvenpopulatie weer op het 
oude niveau terug was. Bovendien werden ook 
veel andere dieren slachtoffer van deze methoden. 

Deze maatregelen om de wolvenpopulatie 
in de hand te houden bleken dus zowel 
natuuronvriendelijk als onnodig te zijn. Bob toonde 
aan, dat de populatie zichzelf reguleerde en de 
autoriteiten van Yukon stopten uiteindelijk met het 
doden van wolven. 

Daarom is het van groot belang dat we leren hoe 
we met ze kunnen samenleven.

Een Canadese politicus, senator Mac Harb, heeft in 
mei opnieuw zijn wetsvoorstel tegen de commerciële 
jacht op zeehonden bij de Canadese Senaat 
ingediend. En dit jaar kreeg hij steun van Senator 
Larry Campbell en werd het in bespreking gebracht. 
Dat was een historisch moment, want het betekent 
in wezen dat alle politieke partijen binnen de Senaat 
ermee hebben ingestemd erover te debatteren. Over 
de hele wereld waren opgetogen reacties te horen 
over deze overwinning van de democratie en open 
beraadslagingen. 

Het IFAW zal samen met Canadese politici in de 
Senaat en het Lagerhuis blijven strijden tegen de 
wrede commerciële jacht, die allang geen winst meer 
oplevert en door de  internationale gemeenschap 
veroordeeld wordt.

Zorg dat u IFAW’s baanbrekend online interactieve 
magazine IFAW Using Science to Protect Elephants 
niet mist. Het is nu gemakkelijker dan ooit om 
meer te weten te komen over de bescherming van 
olifanten. 

Bijvoorbeeld via een diavoorstelling met indringende 
beelden, die u nog vastberadener zullen maken om 
olifanten te redden; de animatie “Olifanten in ruimte 
en tijd”, die u laat zien hoe dreigend de situatie 
voor olifanten is; of de interactieve quiz, waarmee u 
uw kennis van olifanten en de mogelijkheden ze te 
beschermen kunt testen: nee, u mag Using Science 
to Protect Elephants beslist niet missen.

Bekijk IFAW’s nieuwe online magazine op 
http://elephantdigimag.ifaw.org/#1/1, u zult 
aangenaam verrast zijn. Geef het door aan uw familie 
en vrienden.

DuitslanD

CanaDa

Wolven redden met 
wetenschap

Historisch 
wetsontwerp tegen 
zeehondenjacht

In januari vroegen we u, lezers van IFAW’s 
Dierenwereld, ons via een on-line enquête te laten 
weten wat u van ons kwartaalblad vindt. We waren 
aangenaam verrast door reacties van lezers uit acht 
verschillende landen… en gelukkig blijkt u het op prijs 
te stellen! 

Drieënzeventig procent van de lezers gaf aan het 
formaat van het magazine precies goed te vinden 
en 82% leest minstens de helft van de inhoud. 
Vijfennegentig procent van de lezers gaf aan dat onze 
Dierenwereld hen goed op de hoogte houdt van het 
werk van het IFAW. Een lezer uit Australië schreef: “Ik 
lees uw blad nu voor het eerst en ik ben blij verrast dat 
het IFAW zoveel goed doet voor dieren in nood.”

WerelDWijD
Meningen van 
onze lezers 

Voor het tweede jaar op rij nam het IFAW deel 
aan de zogenaamde Zwartehandelsdagen in het 
Natuurhistorisch Museum in Marseille. In het kader 
van duurzame ontwikkeling wilde deze expositie 
haar bezoekers bewust maken van de bedreiging 
die de illegale handel vormt voor in het wild levende 
diersoorten. 

Vijftig kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar 
woonden een workshop bij over de juridische 
aspecten van de zwarte handel, over de risico’s die 
smokkelaars, kopers en verkopers lopen, en over 
de consequenties van de handel in dieren voor de 
biodiversiteit. 

De kinderen waren duidelijk onder de indruk van de 
campagne en toonden veel belangstelling voor ons 
werk voor bedreigde diersoorten.

FrankrijkKinderen leren over de handel in dieren

Wij zijn Maaike en Chabeli, beiden 15 jaar oud en we 
houden ervan om creatief bezig te zijn. We hebben 
een actie georganiseerd om geld op te halen voor het 
IFAW, dus voor de dieren. Een week lang hebben we 
zelfgemaakte dingetjes, zoals armbanden, geurzakjes, 
tassen, cupcakes en knuffels, verkocht op school. 
De actie was goed voorbereid; we hadden IFAW-
folders en posters aangevraagd en reclame gemaakt 
in de school. We zijn natuurlijk heel trots dat we €150 
hebben kunnen doneren en zo mee hebben kunnen 
helpen bouwen aan een betere wereld!

neDerlanD
Creatief voor 
het IFAW

Bescherming 
voor olifanten

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

Dierenbelangen



Bewustwording bij de 
nieuwe generatie

In profiel
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Voorlichting is daar een belangrijk onderdeel 
van. Ook aan kinderen. Zo gaf Rikkert in mei 
2012 les over de ivoorhandel, bescherming 
van olifanten en het IFAW. Die middag 
hingen 120 leerlingen van een Amsterdamse 
basisschool aan zijn lippen. 

‘Ik vind het geweldig om mijn dochter dat 
kinderliedje te horen zingen over een klein 
olifantje in het bos dat de staart van zijn 
moeder vasthoudt om niet te verdwalen. 
Kinderen zijn dol op olifanten. De dieren 
zijn een geweldige bron van inspiratie voor 
fantastische verhalen en prachtige liedjes. 

Wanneer kinderen negen of tien jaar 
zijn, komen ze erachter hoe de wereld 
echt in elkaar zit. En dat is dus een goed 
moment om de nieuwe generatie het ware 
verhaal te vertellen over de olifanten die 
gedood worden om hun slagtanden en 
de wereldwijde ivoorhandel. Waarom de 
ivoorhandel nu moet stoppen. Voordat het te 

laat is en we olifanten alleen nog uit verhalen 
en liedjes kennen. 

Wetenschappers waarschuwen ons 
voortdurend dat veel diersoorten, waaronder 
Aziatische en bosolifanten, in 2050 zijn 
uitgestorven als we niets doen. De toekomst 
van de olifant ligt dus in de handen van 
de nieuwe generatie. En daarom moeten 
we deze generatie leren hoe ze het beter 
kan doen dan wij. Dat is cruciaal voor de 
toekomst van de olifant en voor die van de 
mens. 

Het is hoopgevend dat deze kinderen dit 
werkelijk begrijpen en iets willen doen. Waar 
zo veel volwassenen het laten afweten. 
Daarom vind ik het erg leuk om zo nu en dan 
voor de klas te staan! De kinderen bleken de 
geleerde lessen diezelfde avond te hebben 
overgebracht op hun ouders en onze petitie 
te hebben getekend. Geweldig om te horen!’.
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Rikkert Reijnen is onze campaigner in Nederland en zet zich in voor de 
bescherming van diverse dieren waaronder de olifant. 

iFaW believes even one elephant 
killed for ivory is too many.

Uit een onlangs gehouden enquête blijkt, dat 77% 
van de Amerikanen voorstander zou zijn van een 
breed opgezet overheidsprogramma om walvissen 
te beschermen. Bovendien is 89% van mening, dat 
de VS een bijdrage moet leveren aan de controle 
op de naleving van het verbod op de commerciële 
walvisvangst. 

Het IFAW heeft een conceptplan gepubliceerd, waarin 
de grootste actuele bedreigingen voor walvissen aan 
de orde komen. Het is getiteld Blueprint for US Whale 
Conservation. Het plan bevat simpele, effectieve 
maatregelen die de Amerikaanse regering volgens ons 
zou moeten nemen om walvissen over de hele wereld 
in de toekomst meer veiligheid te bieden. 

Walvissen spelen een cruciale rol in mariene 
ecosystemen en dankzij de 2 miljard dollar die het 
walvistoerisme jaarlijks oplevert, zijn ze ook een 
economische factor van betekenis. Daarnaast komt er 
wereldwijd steeds meer waardering voor walvissen als 
levende wezens met een eigen intrinsieke waarde. Het 
IFAW doet een beroep op de leiders van deze wereld 
om een serieus antwoord te vinden op de vraag hoe 
we deze majestueuze dieren gaan beschermen.

De tekst van de Blueprint kunt u hier downloaden

Een plan voor 
walvissen

In het kader van ons mondiale Animal Action 
Educatie-programma heeft het IFAW in mei vier 
Amerikaanse dierenhelden in het zonnetje gezet: 

Stephanie Leontiev is de grondlegger van het Youth 
for Conservation Forum van de National Cathedral 
School in Washington, DC. Onderwijzeres Paula 
McMahon en 15 leerlingen zijn allen lid van de High 
School Animal Welfare Club uit Chatham (MA), die 
meehelpen om het dierenasiel van de stad draaiende 
te houden. Journalist John Platt is de oprichter en 
auteur van “Extinction Countdown,” een blog dat 
door het tijdschrift Scientific American wordt gehost. 
En voormalig Congreslid Jay Inslee – nu in de race 
voor het gouverneurschap van de staat Washington – 
is lange tijd een van de krachtigste voorvechters voor 
natuur en milieu in het Congres geweest. 

Met dit programma worden jaarlijks meer dan 5 
miljoen jongeren wereldwijd bereikt met thematische 
manifestaties en leerprojecten in 16 verschillende 
landen.

Naar aanleiding van een melding rukte de Jordanese 
milieupolitie uit naar een adres in een woonwijk 
en deed een onverwachte ontdekking in een 
kantoorruimte. Ze troffen twee Nijlkrokodillen van ca. 
120 cm lang aan in een watertank. De agenten namen 
de dieren in beslag en brachten ze naar het New 
Hope Centre van de Princess Alia Foundation.

Jonge krokodillen worden via Egypte naar Jordanië 
gesmokkeld. Daar worden ze op de markt verkocht en 
uiteindelijk komen deze gevaarlijke dieren als huisdier 
bij particulieren terecht.

Het IFAW bindt de strijd met de illegale handel in 
wilde dieren aan, onder andere door het organiseren 

van workshops over de handhaving van natuur- en 
milieuwetgeving en door mensen erop te wijzen 
hoe gevaarlijk het is om wilde dieren als huisdier te 
houden. 

Wilde dieren zijn geen huisdieren jorDanië
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vergeleken, waren zelfs de Just So Stories van 
Rudyard Kipling maar zozo…

Toen ik Menna leerde kennen was ze ziek 
en leed ze heel veel pijn. Elke keer als ik mijn 
meeleven met haar betuigde, herinnerde ze me 
aan de vele zegeningen die ze nog had, vooral 
haar hond Lucy. Ook was ze blij dat ze op haar 
eigen bescheiden wijze nog iets voor dieren kon 
doen. 

Daarom wil ik dit verhaal delen met al die 
donateurs die van hun vaak bescheiden 
pensioentje toch het IFAW steunen om de dieren 
te helpen en zichzelf wegcijferen. 

Priya Krishnamoorthy

Senior Philanthropic Advisor, IFAW Verenigd 
Koninkrijk

P.S. Ik heb me laten vertellen dat er door 
Menna’s vrienden goed voor Lucy wordt 
gezorgd. 

Dit was de laatste brief die ik van 
Menna ontving.  
Ik heb mevrouw Menna Owen nooit ontmoet, 
maar we hebben door de jaren heen wel steeds 
contact gehouden. Menna was een elegante, 
vriendelijke mevrouw van in de tachtig. Als lid 
van onze speciale donateursclub Toekomst voor 
de Dieren heeft ze ons werk altijd ruimhartig 
gesteund.

Samen hebben we ons ingezet voor het welzijn 
van dieren - zij als donateur, ik als werknemer 
van het IFAW. Als ik haar belde om haar bij te 
praten over de laatste overwinningen voor dieren 
of om haar te bedanken voor een donatie, 
vertelde ze me op vriendelijke zachte toon 
steevast een anekdote over de stoute capriolen 
die haar hond Lucy nu weer had uitgehaald. Of 
ze vertelde me over “haar” fantastische Mr Fox 
(meneer Vos), die door de fraaie stadswijken 
van Norfolk banjerde en door de bewoners 
met zijn staart tussen de poten naar de bossen 
werd teruggejaagd. Bij de verhalen van Menna 

Lieve Priya,

Het is alweer heel lang geleden dat ik 
je prachtige 

brief – op mijn verjaardag – ontving en e
lke dag nam 

ik me voor een briefje terug te schrijven 
om je te 

bedanken. Na maandenlang erg veel pijn t
e hebben gehad, 

voel ik me nu langzaamaan wat beter. 

Afgelopen donderdag heb ik met mijn vrie
ndin Joan, 

mijn zwager Allen en Lucy een paar dorp
jes in de 

buurt bezocht. Het was fantastisch. 

Ik ben erg blij dat je me voor de Tiger 
Appeal 

hebt aangemeld. Zoals je ziet heb ik twe
e cheques 

meegestuurd (één had ik al in februari w
illen opsturen). 

Ik hoop dat ze het goed maken en dat 
al deze 

schitterende dieren gered zullen worden.

Ik wens je het allerbeste. Hartelijke groe
t,

Menna.
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Laatste nieuws

Het klinkt misschien alsof ze daar een 
zorgeloos leventje leiden, maar in feite 
is hun toekomst uiterst onzeker. Waren 
deze dieren vroeger altijd gewaardeerde 
jachthulpen, tegenwoordig zijn het vooral 
gezelschapsdieren die zelf verzorging nodig 
hebben.

Door de eeuwen heen werden de honden 
van Cree altijd als een belangrijk deel van 
de familie beschouwd. Maar sinds de 
vroeger nomadische leefgemeenschappen 
zich in steden en dorpen hebben gevestigd, 
zijn veel van de honden hun oude “status” 
kwijtgeraakt en worden als zwerfhond vaak 
als gevaarlijk, lastig en een bedreiging voor 
de volksgezondheid beschouwd. 

Het IFAW is in deze streek al sinds 
2002 actief. We bieden medische zorg 
in de vorm van jaarlijkse castratie- 
en sterilisatieprogramma’s en 
vaccinatieklinieken, we geven voorlichting 
over dierverzorging en we assisteren bij het 
opstellen van regelgeving inzake honden. 
We helpen ook bij de herhuisvesting van 
ongewenste honden… we brengen ze als 

In de dorpjes van Cree langs de James 
Bay in het noorden van Canada vissen 
honden in een meertje, rennen vrij rond 
en zorgen voor elkaar… ze halen zelfs 
pennen van stekelvarkens uit elkaars lijf 
en likken elkaars wonden.

Scholieren leren hoe ze een 
hond de eerste keer moeten 

benaderen.

het ware in een hondenkaravaan naar het 
zuiden, als onze teams terugkeren naar 
huis.

Klinieken voor heel de 
gemeenschap
In april dit jaar laadden IFAW-dierenartsen 
en vrijwilligers drie bestelwagens vol met 
gedoneerde goederen en castratie- en 
sterilisatieapparatuur. Ze reden ermee 
naar de afgelegen dorpen Mistissini, Ouje 
Bougoumou en Waswanipi voor de jaarlijkse 
consultaties.

In zes dagen tijd werden 63 teefjes 
gesteriliseerd en 71 reuen gecastreerd. 
Daarnaast werden 306 honden en katten 
gevaccineerd en 315 dieren medisch 
onderzocht. 

Ook werden bezoeken aan scholen 
afgelegd en enquêtes gehouden: honden 
werden geteld, er werd voorlichting 
gegeven over honden en over wat normaal 
hondengedrag is (jagen, blaffen, waken…) 
en over hoe mensen veilig om kunnen gaan 
met zwerfhonden. 

Door de mensen in deze dorpen te helpen 
op een diervriendelijke manier met hun 
honden om te gaan, draagt het IFAW 
in aanzienlijke mate bij aan een betere 
perceptie en verzorging van honden in de 
rauwe wildernis van noordelijk Quebec.

Een “hondenleven” 
in noordelijk Canada

In memoriam

Een eerbetoon aan Menna Owen

Priya and friend 



Na de vreselijke droogte in Kenia in de 
jaren 2008 en 2009 waarbij de helft van de 
matriarchen van de olifantenpopulatie in 
Amboseli de dood vond, waren we natuurlijk 
dolgelukkig met de geboortegolf die zich in 
2011 aandiende.

Eind april van dit jaar werd de 150ste baby geboren. De 
jonge vrouwtjes van de kudde helpen mee als babysitters 
en bewaken de kalveren. Deze babysitters, ook wel 
“allomoeders” genaamd, begeleiden ook de ontwikkeling 
van de baby’s, vanaf hun eerste wankele passen tot het 
moment dat ze actief dingen gaan leren en verkennen.

ava en alfre passen op de dochter 
van anywyn, die al die aandacht 
prachtig vindt.

Een geboortegolf

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.

IFAW Nederland 
Javastraat 56 
2585 AR  Den Haag 
070 – 335 50 11international FunD For animal WelFare

www.ifaw.org
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