
Kathleen Savesky Buckley 
Windham, ME, USA 

 Bestuursvoorzitter
 Voorzitter Uitvoerend Comité  

Kathleen 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.
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Brian W. Hutchinson
London, UK
 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. 

Margaret A. Kennedy
Washington, DC, USA
 Bestuurslid
 Voorzitter, Commissie 
Toezicht Controle & Risico 
Financieel manager van 
de See Forever Foundation 
in Washington DC, een 
organisatie die werkt 

met risico-jongeren uit stedelijke gebieden, 
Kennedy is een expert op gebied van financieel 
management binnen non-profit organisaties

Kit Lilly
Cambridge, MA, USA
 Bestuurslid
Lilly nam onlangs afscheid 
van het bankwezen, 
waar ze de laatste 
jaren als Senior Vice 
President bij de Bank of 
America de portefeuilles 

gezondheidszorg, onderwijs en non-
profitorganisaties beheerde. Ze gaf leiding 
aan een team specialisten dat aan cliënten 
in het noordoosten van de VS maatproducten 
leverde op het gebied van kredietverstrekking, 
derivaten, financieel ondernemingsbeheer, 
bankiersdiensten voor particulieren en 
ondernemingen, en beleggingen. Ze zette een 
punt achter haar carrière als bankier om zich 
fulltime aan dierenwelzijn te kunnen wijden. Aan 
Boston University behaalde ze cum laude een 
MBA, met als specialisatie het besturen van 
overheidsinstellingen en non-profitorganisaties. 
Ze is oprichter en huidige bestuursvoorzitter van 
Charles River Alleycats, de grootste organisatie 
in Boston en omgeving die zwerfkatten vangt, 
steriliseert en daarna weer uitzet op de 
vindlocatie. Ook richtte ze Helping Animals 
Living Overseas (HALO), Inc. op om een 
dierenkliniek in het Mexicaanse Isla Mujeres te 
kunnen bouwen en ondersteunen. Daarnaast is 
ze bestuurslid van de MSPCA-Angell-afdeling in 
Boston en heeft ze zitting in het Staatscollege 
van Massachusetts namens The Humane 
Society of the United States (HSUS), Amerika’s 
grootste dierenrechtenorganisatie.

Mark T. Beaudouin
Sherborn, MA, USA

 Bestuurslid

Mark Beaudouin is sinds 
2003 als vicepresident, 
algemeen adviseur 
en directiesecretaris 
werkzaam bij Waters 

Corporation, een Amerikaanse producent van 
laboratoriumapparatuur. Voordat hij bij Waters 
in dienst trad, vervulde hij dezelfde functies 
bij PAREXEL International Corporation, 
een biofarmaceutisch dienstverlener; 
BC International, Inc., ontwikkelaar van 
biotechnologische producten; en J. Baker, Inc., 
een detailhandelsbedrijf met uiteenlopende 
activiteiten. Hij begon zijn loopbaan als jurist 
bij het in Boston gevestigde advocatenkantoor 
Nutter, McClennen & Fish. Momenteel is hij 
bestuursvoorzitter van de New England Legal 
Foundation en is directeur van de National 
Academy for the Advancement of Teacher 
Education. In 1977 behaalde Beaudouin 
een BA aan het Boston College in 1977 en in 
1982 rondde hij zijn studie rechten af aan de 
Boston College Law School.

Barbara U. Birdsey
Centerville, MA, USA

 Bestuurslid

Barbara is oprichtster 
van de Pegasus 
Foundation, een non-
profitorganisatie die in 
delen van de VS, het 

Caribisch gebied en Kenia actief is op het 
gebied van dierenbescherming, natuurbehoud 
en publieksvoorlichting. In Massachusetts 
richtte zij de Orenda Wildlife Land Trust op. 
Daarnaast was zij betrokken bij het opzetten 
van het Cape Cod Stranding Network, het 
huidige reddings- en onderzoeksprogramma 
zeezoogdieren (MMRR) van het IFAW. Barbara 
is vroeger ook maatschappelijk werkster 
geweest, waarvoor ze aan Boston University 
en Bridgewater State College studeerde.

James Costa 
Los Angeles, CA, USA

 Bestuurslid

De in Boston geboren 
documentairemaker Costa 
woont momenteel in Los 
Angeles, waar hij zijn passie 
voor mensen en dieren en 

zijn talent om met ze om te gaan etaleert. Hij is 
lid van de International Documentary Association, 
bestuurslid van Farm Sanctuary, vicepresident 
van Sea Shepherd, lid van de Raad van Advies 
van de Physicians Committee for Responsible 
Medicine en lid van de President’s Council. 
Drie dichtbehaarde huisgenoten houden James 
gezelschap: Freeway (een hond), Shadow (een 
kat) en Dominic (een konijn). Costa voltooide 
een bacheloropleiding Engels en Amerikaanse 
literatuur aan Boston University.

Alexandra Denman 
Beverly Hills, CA, USA

 Bestuurslid

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.

Joyce C. Doria
Potomac, MD, USA

 Vice-voorzitter

Joyce was senior vice 
president, bestuurslid 
en voorzitter van 
het Worldwide Audit 
Committee van de 

Raad van Bestuur van Booz Allen Hamilton. 
Ze werkte als adviseur van de minister 
van Buitenlandse Zaken, de president van 
het Brookings Institute, het Amerikaans 
Congres en van diverse staatssecretarissen 
en hoofdambtenaren bij de ministeries van 
Energie, Transport, Financiën, Defensie en 
Binnenlandse Zaken. Ook was ze bestuurslid 
van de National Parks Conservation 
Association.
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HRH Princess Alia Al Hussein
Opichter The Princess Alia Foundation, Jordanië

Keely Shaye Brosnan
Journalist en activistt

Pierce Brosnan
Acteur, filmproducent en milieuactivist

Manilal Premchand Chandaria, O.B.E.
Keniaans zakenman en maatschappelijk 
leider

Leonardo DiCaprio
Acteur, filantroop en milieuactivist

Jane Goodall, Ph.D., DBE 
Oprichter Jane Goodall Institute & UN 
Messenger of Peace

Christopher Matthews
Televisiepresentator, politiek commentator, 
columnist en schrijver

Harold Prince
Theaterproducent en regisseur

Ben Stein
Acteur, commentator en schrijver

Amber Valletta
Model, actrice en activiste

Goran Visnjic 
Actor and environmentalist

David A. Metzler
Harwich Port, MA, USA,

 Bestuurslid 

was adjunct-directeur en 
operationeel directeur 
bij de Colgate Palmolive 
Company.Gedurende de 
35 jaar waarin hij voor 
het bedrijf werkzaam was, 

leidde hij diverseinternationale vestigingen van 
Colgate..

Debobrata Mukherjee
Wind Gap, PA, USA

 Bestuurslid 

 Voorzitter commissie 
Financiën en Investeringen

is algemeen directeur 
bij Redco Foods 
Inc. Debobrata 

Mukherjee heeft ruim 20 jaarervaring 
met consumentenmarketingstrategieënen 
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
Boston, MA, USA

 Bestuurslid 

CEO bij O’Neill and 
Associates. O’Neill 
heeft een uitgebreide 
ervaring als het gaat om 
overheidsrelaties en –
communicatie en heeft 

gediend als plaatsvervanger van de gouverneur 
van Massachusetts. 
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Susan J. Wallace
Ottsville, PA, USA

 Bestuurslid

Na geruime tijd mede 
leiding te hebben gegeven 
aan het familiefonds 
Wallace Global Fund, 
richtten Wallace en 
haar man Bruce het 

Woodtiger Fund op voor de bescherming 
van de biodiversiteit tegen de gevolgen van 
klimaatverandering en andere door de mens 
veroorzaakte effecten. Zij is vicevoorzitter van 
Defenders of Wildlife en bestuurslid van Bat 
Conservation International; Wildlife Guardians; 
Land, Empowerment, Animals, People; Rachel’s 
Network, en het Woodtiger Fund. Ze behaalde 
een universitaire graad aan het Maryland 
Institute College of Art en de University of 
Pennsylvania.

AUSTRALIA
Stanley G. Brogan
Sydney, Australie

 Bestuurslid

Brogan is een voormalig 
partner van Price 
Waterhouse Australia. 
Na een ruim 40 jaar 

lange carrière als accountant, zit hij nu in de 
raden van een aantal bedrijven en verleent 
hij financieel advies aan vele anderen. Hij 
maakt daarnaast deel uit van verschillende 
commissies.
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