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Kathleen Savesky, 
bestuursvoorzitter, 
VS, is onafhankelijk 
adviseur van stichtingen 
en non-profitorganisaties. 
Mevrouw Savesky heeft 
ruim 35 jaar ervaring in 
leidinggevende functies en 

vervulde diverse bestuursfuncties bij onder andere 
de Peninsula Humane Society, de Massachusetts 
Society for the Prevention of Cruelty to Animals, 
en de National Association for the Advancement of 
Humane Education.

James Brumm, 
bestuurslid, VS, is 
president van Glastonbury 
Commons, Ltd., een bureau 
dat het bedrijfsleven adviseert 
inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 
Hij is adviseur bij Mitsubishi 

International Corporation, waar hij eerder diende 
als executive vice president en juridisch adviseur. 
Hij behaalde een bachelordiploma aan de 
California State University, Fresno en voltooide een 
rechtenstudie aan de Columbia University School of 
Law.

Elliott G. Carr, 
bestuurslid, VS, is 
voormalig president en 
algemeen directeur van de 
Cape Cod Five Cents Savings 
Bank. Zijn carrière als bankier 
omspant 40 jaren en daarin 
vervulde hij functies in de 

besturen van 20 organisaties. De heer Carr is tevens 
voorzitter van het Finance Committee van het IFAW.

Manilal Premchand 
Chandaria, bestuurslid,  
Kenia, is bestuurslid bij 
diverse vakorganisaties , 
waaronder Mabati Rolling 
Mills Ltd., Aluminum Africa 
Ltd. en de Adviescommissie 
van de Bank of India. De 

heer Chandaria vervult drie functies in dienst van 
de Keniaanse overheid en is actief betrokken bij 
liefdadigheidswerk en maatschappelijk werk.

Alexandra Denman,  
bestuurslid, VS, is als 
advocaat gespecialiseerd 
in overdrachtsrecht 
en intellectueel 
eigendomsrecht binnen 
de amusementsindustrie. 
Mevrouw Denman was partner 

bij prestigieuze advocatenkantoren in Los Angeles en 
bij Paramount Pictures en heeft sinds vier jaar een 
eigen advocatenpraktijk.

Margaret A. Kennedy,  
bestuurslid, VS, is 
financieel directeur van de 
See Forever Foundation 
in Washington, DC, een 
organisatie die zich voor 
probleemjongeren  in 
steden inzet. Mevrouw 

Kennedy is een expert op het gebied van financieel 
management en non-profitorganisaties.

Christopher J. 
Matthews, bestuurslid, 
VS, is presentator van het 
praatprogramma ‘Hardball 
with Chris Matthews’ op 
CNBC en MSNBC. Hij is een 
veelgevraagd commentator bij 
NBC’s ‘Today’ show, columnist 

en auteur. De heer Matthews is tevens adviseur voor 
het Vredeskorps.

David Metzler, 
bestuurslid, VS, was 
adjunct-directeur en 
operationeel directeur bij de 
Colgate Palmolive Company. 
Gedurende de 35 jaar waarin 
hij voor het bedrijf werkzaam 
was, leidde hij diverse 

internationale vestigingen van Colgate. Ook vervult 
hij leidinggevende functies bij meerdere goede 
doelen. 

Debobrata Mukherjee, 
bestuurslid, VS, is  
algemeen directeur bij Redco 
Foods Inc. Debobrata  
Mukherjee heeft ruim 20 jaar 
ervaring met consumenten-
marketingstrategieën en  
productontwikkeling en  

maakte deel uit van de directie van Mars Inc., 
SlimFast, H.J. Heinz Co. en Hershey Co. Mukherjee 
behaalde aan Pennsylvania State University een 
MBA.

Thomas P. O’Neill III,  
bestuurslid, VS, is 
algemeen directeur bij 
O’Neill and Associates, een 
belangenorganisatie. De heer 
O’Neill heeft veel ervaring met 
het onderhouden van relaties 
met overheidsinstanties en 

communicatie en was plaatsvervangend gouverneur 
voor Massachusetts. Hij is voorzitter van IFAW’s 
Philantropy Committee.

Marie-Louise Palandjian, 
bestuurslid, VS, van 
geboorte Zuid-Afrikaanse, 
heeft het behoud en de 
bescherming van wilde dieren 
in Afrika tot haar levenswerk 
gemaakt. Zij is lid van de 
liefdadigheidscommissie 

van Paul Newman’s organisatie the Hole in the 
Wall Gang en steunend lid van de Junior League of 
Boston. 

Victoria Stack, 
bestuurslid, VS, is 
medeoprichter en directeur 
van het International 
Communications Initiative. Dit 
is een non-profitorganisatie 
die de bevordering van een 
diervriendelijke en vanuit 

milieuoogpunt duurzame samenleving als missie 
heeft. Ze is tevens lid van de kring van oprichters 
van Rachel’s Network.

VERENIGD KONINKRIJK

Brian Hutchinson, IFAW, 
Verenigd Koninkrijk, 
bestuurslid, is 
specialist op het gebied 
van bedrijfspromotie, 
gemeenschappen en goede 
doelen. De heer Hutchinson 
heeft ook uitgebreide ervaring 

op het gebied van financiële dienstverlening. Hij 
vervult meerdere bestuursfuncties binnen het 
Verenigd Koninkrijk.

Michael Mainelli, IFAW, 
Verenigd Koninkrijk, 
bestuurslid, is voorzitter 
van Z/Yen, de belangrijkste 
commerciële denktank van 
de City of London, waarvan 
hij in 1994 medeoprichter 
was. Z/Yen streeft naar 
maatschappelijke verbetering 

door financiële en technologische vernieuwing. Hij is 
emeritus Professor of Commerce en Fellow van het 
Gresham College in London. Daarvoor hield Michael 
zich bezig met wetenschappelijk onderzoek op de 
terreinen ruimtevaart en computer graphics. Hij 
richtte in Zwitserland bedrijven op die informatie op 
het gebied van seismologie, cartografie en energie 
leverden, waaronder Mundocart, de eerste volledige 
digitale wereldkaart die in 1983 verscheen. Hij 
vervult bestuursfuncties binnen een groot aantal 
bedrijven, non-profitorganisaties en uitgeverijen.


