
Beste leerkracht,
Graag sturen wij u informatie over een interessant educatieproject van het IFAW (International 
Fund for Animal Welfare) tijdens de Animal Action Week 2011. Deze speciale week loopt van 3 
t/m 9 oktober, maar het GRATIS lespakket kan het hele jaar door in de klas gebruikt worden.

IFAW’s Animal Action Week programma bestaat al 18 jaar en heeft als doel jonge mensen voor 
te lichten en ze meer te vertellen over problemen met betrekking tot dierenwelzijn. Vorig jaar 
deden miljoenen kinderen, scholen en hun leerkrachten aan dit unieke project mee.

Wellicht bent u een van de leerkrachten die in voorgaande jaren ons lespakket heeft gebruikt, 
en bent u bekend met dit project. Dit jaar verkennen wij met Olifanten, om nooit te vergeten de 
wereld van de olifanten en de bedreigingen waarmee deze indrukwekkende en geliefde dieren 
worden geconfronteerd.

Deelnemende scholen ontvangen een gratis lespakket op DVD, waarop u een film en andere 
lesmaterialen kunt vinden. De 18-minuten durende film is informatief en ook nog eens leuk om 
naar te kijken. In de bijgevoegde flyer kunt u meer lezen over dit lespakket en de Animal Action 
Week.

Om dit pakket te bestellen, willen wij u of een collega vragen het formulier in te vullen en naar 
ons terug te sturen. Dit kunt u doen per post, e-mail of fax met de benodigde gegevens. In 
september krijgt u het pakket met de DVD, film en materialen gratis toegestuurd.

ER ZIJN VOOR U GEEN KOSTEN VERBONDEN AAN DIT PAKKET.

Wij horen heel graag van u.

Met vriendelijke groet,

Fred O’Regan, President-directeur IFAW

GRATIS 
lespakket en film

Het pakket bevat een 
multimedia DVD met 
daarop:

•  Kleurrijke lesgidsen 
boordevol informatie (voor 
de leeftijden 8-10 en 11-14 
jaar).

• 18-minuten durende film.

• Lesactiviteiten.

•  Kopieerbare pagina’s voor 
leerlingen.

•  Animal Action Week 
activiteitenboekje. 

•  Poster en kalender met 
kunstwerken van kinderen.

• Web links.

•  Interactieve naslag en 
website.

IFAW Animal Action Week
Javastraat 56, 2585 AR  Den Haag
Tel: 070-335 50 11 / Fax: 070 – 385 09 40

Olifanten, om 
nooit te vergeten



GRATIS 
educatiepakket 

met film

Het pakket bevat een 
multimedia DVD met 
daarop:
•  Kleurrijke lesgidsen 

boordevol informatie (voor 
de leeftijden 8-10 en 11-14 
jaar).

• 18-minuten durende film. 
• Lesactiviteiten.
•  Kopieerbare pagina’s voor 

de leerlingen.
•  Animal Action Week 

activiteitenboekje.
•  Poster en kalender met 

kunstwerken van kinderen.
• Web links.
•  Interactieve naslag en 

website.

Olifanten zijn de grootste landzoogdieren op onze planeet, maar 
deze prachtige dieren zijn ook een van de meest intelligente, 
sociale en emotionele dieren. Maar toch is hun toekomst 
alarmerend fragiel. Ooit liepen er miljoenen olifanten rond op 
aarde. Vandaag de dag zijn er nog maar een half miljoen in het 
wild verspreid over Afrika en Azië.

Dit GRATIS lespakket van het IFAW (International Fund for Animal 
Welfare) brengt de wereld van de olifant — van de Afrikaanse 
savannah tot de Aziatische regenwouden — rechtstreeks naar 
uw klaslokaal. De lessen en activiteiten stimuleren uw leerlingen 
om de uitdagingen die het voortbestaan van een van onze meest 
geliefde soorten bedreigen, te onderzoeken en te bespreken.

Over het IFAW
(International Fund for Animal Welfare)

Het International Fund for Animal Welfare (IFAW), een organisatie zonder winstoogmerk, heeft als 
missie het welzijn van de dieren in de wereld te verbeteren. Daarbij gaat het om huisdieren en in het 
wild levende dieren. Het IFAW wil dit bereiken door de commerciële uitbuiting van dieren terug te 
dringen, natuurlijke leefgebieden te beschermen en dieren in nood te helpen. Ons beleid is gericht op 
het bevorderen van het welzijn van dieren en het behoud van hun soorten en leefgebieden, wat zowel 
dier als mens ten goede komt.

“Een groot meesterwerk van de natuur, de olifant.” 
- John Donne

Olifanten, om 
nooit te vergeten



Vul onderstaande velden zo volledig mogelijk in.

Elk jaar organiseert het IFAW (International Fund for Animal Welfare) de Animal Action Week – een 
inspirerend educatieproject om jonge mensen zelfbewust te maken en ze te inspireren om actie te 
ondernemen. Het vindt plaats in 15+ landen en wereldwijd doen er meer dan 5 miljoen kinderen aan mee.

   Plaats hier een vinkje als u meer informatie wilt over deze week en andere 
activiteiten die het IFAW in de toekomst onderneemt. 

3 manieren
om in te sturen

1. E-mail naar:
aaw-nl@ifaw.org

2. Fax naar:
070 – 385 09 40

3. Per post naar:
IFAW Animal Action Week, Javastraat 56, 

2585 AR  Den Haag

Details van de school
Contactpersoon

Naam van de school

Adres

Tel E-mail

Postcode

Pakket en film 
alleen verkrijgbaar 

op DVD
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Bestel hier 
uw GRATIS 
lespakket 

en film

    Wie gaat het pakket gebruiken?

Contactpersoon

E-mail

Aantal deelnemers

Groep / klas

Gemiddelde leeftijd

Vak (indien van toepassing)

Aantal DVD’s (maximaal 3 per school)

Ruimte voor opmerkingen:


