
Olifanten die hun ouders verliezen door 
conflicten met mensen, pinguïns die 
lijden onder de klimaatverandering, 
ontheemde honden en katten als gevolg van 
natuurrampen – er zijn zoveel dieren die in 
acute nood verkeren.

Een reddingslijn 
voor dieren

Een publicatie van het International Fund for Animal Welfare

Noodhulp 
voor dieren
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Redding van dieren in nood
De afgelopen vijf jaar heeft het IFAW bij meer dan 30 
grote rampen huisdieren en in het wild levende dieren 
gered en verzorgd. Daarnaast redden we ook ieder 
jaar olifanten, beren, pinguïns, neushoorns en andere 
in het wild levende dieren die zonder onze hulp zeker 
zouden zijn omgekomen. Ook zijn we direct betrokken 
bij de rehabilitatie van de geredde dieren en bij het weer 
uitzetten in de natuur. 

De bescherming van populaties, zelfs hele diersoorten 
heeft onze volle aandacht, maar we zullen nooit vergeten 
dat er ook altijd individuele dieren in nood verkeren en 
op onze zorg zijn aangewezen.

Ian Robinson
Noodhulp
Programmadirecteur 



Aardbeving Haïti
Op 12 januari 2010 werd deze kleine natie 
opgeschrikt door een aardbeving met een 
kracht van 7.0 op de schaal van Richter. Deze 
zware aardbeving verwoestte gebouwen en 
liet van de hoofdstad Port-au-Prince niet 
meer dan een puinhoop over. 

Een paar dagen na de aardbeving vormden 
het IFAW en WSPA (World Society for the 
Protection of Animals) de Animal Relief 
Coalition for Haiti (ARCH). Inzet was de 
directe zorg voor dieren en zoveel mogelijk 
voorkomen, dat zieke dieren mensen zouden 
besmetten. 

In onze mobiele dierenkliniek hebben we 
meer dan 68.000 dieren behandeld. Een 
bijkomend voordeel van het ARCH-project 
was, dat we de medische zorg voor dieren 
in dit land duurzaam hebben kunnen 
verbeteren.

Orkanen in de Verenigde Staten
Toen de orkaan Gustav over Louisiana trok, 
moesten veel mensen hun huis verlaten. Het 
IFAW heeft geholpen bij de opvang van ruim 
1300 huisdieren. Regelmatig worden delen 
van de Verenigde Staten rond de Golf van 
Mexico geteisterd door orkanen. Het IFAW 
is een van de meest ervaren organisaties op 
het gebied van hulp aan dieren die bij deze 
rampen in problemen komen. 

We gaan op zoek naar achtergebleven dieren 
en brengen ze in veiligheid. Ook richten we 
tijdelijke opvangfaciliteiten in en coördineren 
de opvang. We trainen reddingswerkers en 
leveren uitrusting en materiaal. Daarnaast 
pleiten we ook voor de invoering van 
wetgeving en noodverordeningen, die mensen 
toestaat hun huisdieren mee te nemen als ze 
hun huis uit moeten.

Aardbeving China
Na de verwoestende aardbeving in China 
in 2008 leverde het IFAW ruim zes ton 
dierenvoeder en andere benodigdheden aan 
enkele van de zwaarst getroffen gebieden in 
de provincie Sichuan.

In Zun Dao wisten we met een 
overtuigend vaccinatieplan en een 
gedegen zorgprogramma te voorkomen, 
dat honden massaal werden opgepakt en 
gedood omdat de autoriteiten een uitbraak 
van hondsdolheid vreesden. Ons team 
heeft uiteindelijk meer dan 1200 honden 
gevaccineerd. Ook hebben we lokale 
dierenartsen getraind om zwerfdieren op 
humane wijze te behandelen.

Bosbranden Australië
In 2008 werd Australië getroffen door één 
van de ergste bosbranden uit de geschiedenis. 
Deze koalababy had brandwonden 
opgelopen, was uitgedroogd en had veel rook 
binnengekregen. 

In totaal hebben we meer dan 140 dieren 
met brandwonden gered, die de geblakerde 
bossen waren ontvlucht – paarden, honden, 
geiten, wombats, wallaby’s en kangoeroes.  
Nadien heeft het IFAW in Australië 
trainingen aan reddingswerkers gegeven, 
voertuigen en uitrusting ter beschikking 
gesteld en na de cycloon Yasi en andere 
rampen directe noodhulp aan dieren 
verleend. 

Aardbevingen, bosbranden, overstromingen, tsunami’s en orkanen; bij een 
ramp zijn dieren op hun kwetsbaarst en dan komt het IFAW in actie. 

In totaal heeft het IFAW meer dan 200.000 dieren geholpen, die in de 
afgelopen jaren getroffen werden door diverse grote rampen, waaronder de 
aardbeving en tsunami in Japan in 2011, de aardbeving op Haïti in 2010 en 
in China in 2008. 

Het IFAW werkt samen met 
lokale instanties, overheden en 
dierenwelzijnsorganisaties, zodat er 
zowel tijdens als na een ramp aan de 
hand van efficiënte reddingsplannen 
kan worden gewerkt. Daarbij richten 
we ons vooral op trainen van lokale 
reddingswerkers en de zorg voor het 
welzijn van dieren in de getroffen 
gebieden.

Ook de dieren moeten worden gered
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In India geeft het IFAW samen met 
partnerorganisatie Wildlife Trust of 
India leiding aan het Wildlife Rescue 
Center in Kaziranga. In deze voor dit 
land unieke faciliteit worden gewonde 
dieren en weesdieren opgevangen 
– van olifanten en neushoorns tot 
slangen en vogels – en net zolang 
verzorgd tot ze toe zijn aan een 
terugkeer naar de natuur. In 2009 
werden in het Wildlife Center een 
recordaantal van maar liefst 320 dieren 
opgenomen.

Olifanten keren terug naar  
de natuur
Sinds 2005 heeft het IFAW-team drie 
groepjes jonge Aziatische olifanten verzorgd 
en in Manas National Park uitgezet. In 
ons opvangcentrum in Kaziranga kregen 
deze weesdieren flesvoeding, lieten we ze 
geleidelijk aan elkaars gezelschap wennen en 
kregen ze gelegenheid om in de omliggende 
bossen rond te scharrelen en zelf naar eten te 
zoeken. 

Toen de olifanten er klaar voor waren terug 
te keren naar de natuur, brachten we ze over 
naar Manas National Park, een natuurgebied 
dat een hoge status van bescherming geniet. 
Het is niet alleen een erkend nationaal park, 
maar ook een tijgerreservaat dat door de 
UNESCO als werelderfgoed is aangemerkt.

Nevelpanters
De nevelpanter, een uiterst schuw nachtdier 
dat in het noordoostelijk deel van India leeft, 
verkeert op dit moment in groot gevaar; in 
het wild zijn er nog maar ongeveer 10.000 
dieren over.

In 2009 werden twee verweesde welpen 
gevonden in Assam, India. Het IFAW heeft 
ze grootgebracht en vervolgens naar de 
jungle teruggebracht, waar ze tijdens een 
gewenningsperiode leerden om zelfstandig te 
overleven. 

Nooit eerder was men erin geslaagd om jonge 
nevelpanters te rehabiliteren en met succes 
terug te brengen naar de natuur! 
In maart 2011 werden opnieuw twee jonge 
nevelpanters gered. Ook voor hen is de 
rehabilitatiefase begonnen.

Reddingsoperatie  
Bengaalse tijger
Een Bengaalse tijger die in 2010 in de buurt 
van een dorp in Assam (India) rondzwierf, 
kon met steun van het IFAW worden 
verdoofd en gevangen door een team van het 
Assam Forest Department.

Deze tijger, waarvan in het wild nog maar 
1200 tot 1500 exemplaren in leven zijn, werd 
opgenomen in IFAW’s Wildlife Rescue 
Center en later als eerste tijger uitgezet in het 
Manas National Park.

In december 2010 werd de tijger door een 
verborgen camera gefotografeerd. Het bewijs 
was geleverd, dat dit dier het acht maanden 
na zijn vrijlating goed maakte.

Zorg voor wilde 
dieren in India
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Beren terug in 
de vrije natuur

Over de hele wereld staan veilige leefgebieden voor beren 
zwaar onder druk want de mens vernietigt ze in hoog 
tempo. Tot overmaat van ramp wordt er wereldwijd ook 
nog steeds op beren gejaagd.

IFAW’s Opvangcentrum voor Beren in Rusland heeft 
al meer dan 150 beren opgenomen en weer in het wild 
uitgezet. Dit baanbrekend project, dat vanuit de Russische 
plaats Bubonitsy wordt uitgevoerd, is intussen wereldwijd 
erkend als het beste modelproject voor de rehabilitatie 
van beren. De succesvolle rehabilitatietechnieken die 
het IFAW daar ontwikkelt heeft, delen we met andere 
berenprojecten over de hele wereld.

Jarenlang waren het welgestelde 
trofeeënjagers, die het ‘s winters in de 
Russische bossen op beren hadden voorzien. 
De beren werden door blaffende honden 
uit hun winterslaap gewekt en zodra ze uit 
hun holen waren geklauterd, schoten de 
jagers hen dood. Als het een berin was, 
bleven er vaak pasgeboren welpen achter die 
vervolgens verhongerden of doodvroren. 

Medewerkers van het opvangcentrum van 
het IFAW redden weesbeertjes die soms 
nog maar enkele weken oud zijn. Als de 
dieren sterk genoeg zijn om in de natuur te 
overleven, krijgen ze een identificatieplaatje 
en worden ze uitgezet. Dankzij een IFAW-
campagne tegen de winterjacht op beren in 
Rusland, werd deze jacht in 2011 verboden.

In India verricht het IFAW pionierswerk op 
het gebied van rehabilitatie en uitzetting van 
kraagberen, ook wel ‘moon bears’ genaamd 
vanwege de sikkelvormige lichte vlek op hun 
borst. Veelal betreft dit beren waarvan de 
ouders door stropers of als gevolg van andere 
gewelddadige confrontaties werden gedood.

Vanuit onze opvangfaciliteit nabij het Pakke 
Tiger Reserve nemen we de welpen mee naar 
de vrije natuur, waar ze zelf op zoek moeten 
gaan naar geschikt voedsel zoals bamboe, 
suikerriet, insecten, krabben en zelfs vissen, 
net zo lang tot ze geleerd hebben hoe ze 
zelfstandig in het wild kunnen overleven.

In 2008 vond in samenwerking met de 
autoriteiten van British Columbia, een 
lokale rehabilitatiespecialist en het IFAW de 
eerste officiële uitzetting in de natuur plaats 
van grizzly’s die eerder waren gered. We 
hopen dat de Canadese overheid nu vaker 
toestemming voor dit soort uitzettingen zal 
geven, want sindsdien hebben we alweer zes 
grizzlybeertjes in Canada onder onze hoede 
gehad.
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Russische giervalken
In 2010 liet het IFAW acht giervalken – een 
bedreigde soort roofvogels – vrij in Rusland. 
Een maand eerder waren ze in Moskou in 
beslag genomen van smokkelaars, waarna 
onze rehabilitatiedeskundigen zich over hen 
ontfermden.

Vlucht naar de vrijheid
Het IFAW heeft over de hele wereld al 
honderden met uitsterven bedreigde 
roofvogels gerehabiliteerd en uitgezet. 
Meestal betreft het slachtoffers van de  
illegale handel.

Opvangcentrum voor 
roofvogels in Beijing
In 2011 vierde ons Opvangcentrum voor 
Roofvogels in Beijing haar tienjarig jubileum. 
In een jaar nemen we ruim 300 gewonde 
dieren op. Meer dan de helft kan na verloop 
van tijd weer worden vrijgelaten.

In een aantal pinguïnkolonies, waaronder 
Dyer Island en Stoney Point in zuidelijk 
Afrika, worden veel pinguïns die pas aan het 
eind van het broedseizoen uit het ei komen, 
door hun ouders in de steek gelaten. Als het 
warmer wordt en de volwassen dieren zoals 
elk jaar beginnen te ruien, zijn ze niet in staat 
om te zwemmen en kunnen ze dus ook geen 
voedsel zoeken voor hun jongen.

Zonder hulp kunnen deze kuikens niet in 
het wild overleven en het aantal Afrikaanse 
pinguïns neemt al zo snel af. Samen met 
de Southern African Foundation for the 
Conservation of Coastal Birds (SANCCOB) 
zet het IFAW zich in om de hongerige 
kuikens te redden en we verzorgen ze 
ongeveer drie maanden. Daarna kunnen 
de dieren worden uitgezet in de kolonies 
waarvan ze deel uitmaken.

Noodhulp 
  voor vogels

Pinguïns vliegen  
naar Zuid-Amerika
Het IFAW assisteerde bij de redding van ca. 
400 jonge magelhaenpinguïns, die door een 
onverklaarbare oorzaak op de warme stranden 
van Salvador waren aangespoeld. Salvador ligt 
ongeveer 1400 kilometer ten noorden van Sao 
Paulo, veel verder dan het noordelijkste punt 
van hun normale leefgebied. De loopvogels 
werden met een militair transportvliegtuig 
naar Pelotas in Zuid-Brazilië overgevlogen. 
Vandaaruit werden ze weer in vertrouwde 
wateren uitgezet.

Pasgeboren Afrikaanse pinguïns gered



Gestrand… en gered Bevrijd van dodelijke 
omknelling 
Als een walvis met visgerei in aanraking 
komt, kan hij daar zo verstrikt in raken dat 
hij niet goed meer kan zwemmen. Soms 
blijft zo’n dier dan nog wekenlang – soms 
zelfs maanden of jaren – in leven, terwijl 
het dodelijke vistuig hem steeds strakker 
omknelt. Daardoor ontstaan infecties en 
ziekten en veelal volgt dan een pijnlijke dood. 
Het IFAW maakt zich sterk voor het 
ontwikkelen van visnetten die minder gevaar 
opleveren. Ook zoeken we voortdurend 
naar effectievere methoden om verstrikte 
walvissen te bevrijden.

In Noord-Amerika ondersteunt het IFAW het 
Campobello Whale Rescue Team, een groep 
vrijwilligers die in netten verstrikte walvissen 
bevrijdt. Ook hebben we geassisteerd bij het 
vervangen van vele kilometers gevaarlijke 
kreeftennetten door zinkende lijnen, waar 
walvissen niet zo snel in verstrikt raken.

In Zanzibar heeft het 
IFAW reddingswerkers 
speciaal opgeleid om 
walvissen te bevrijden van 
touwen waarin ze bekneld 
raken. Ook zijn daar lokale 
vissers met onze hulp 
overgestapt op het gebruik 
van visnetten met ‘zwakke 

schakels’ – netten die uiteenwijken wanneer 
er een walvis in belandt. Daardoor blijven 
zowel de walvis als de uitrusting van de visser 
intact.

hebben onze reddingsexperts trainingen 
verzorgd op allerlei plaatsen in de VS, India, 
Chili en in Trinidad.

Voorkomen van strandingen
Het IFAW stelt ook alles in het werk om 
massale strandingen van dolfijnen en 
walvissen te voorkomen. Als het team 
ontdekt dat een groep dieren te dicht bij de 
kust zwemt, gaan ze met kleine boten het 
water in. Ze leggen dan zogenaamde ‘pingers’ 
in het water, die hoogfrequente en voor de 
dieren onschadelijke, maar irritante geluiden 
produceren. Daardoor worden ze weggejaagd 
van de stranden, terug de zee in.

Het team opereert voornamelijk op Cape 
Cod in de Verenigde Staten, een van de 
weinige locaties in de wereld waar walvissen 
en dolfijnen regelmatig in grote aantallen 
aanspoelen. We doen onze uiterste best 
om elk gestrand dier zo goed mogelijk te 
verzorgen. Daarnaast werken we continu 
aan het verbeteren van protocollen voor 
onderzoek naar optimale methoden om 
gestrande zeezoogdieren te redden.

IFAW’s geavanceerde wetenschappelijke 
benadering van de strandingproblematiek 
heeft het overlevingspercentage van 
gestrande dieren gunstig beïnvloed. Ook 

Het IFAW Reddings- en 
Onderzoeksteam Zeezoogdieren 
(MMRR) beschikt over professionele 
middelen en gemotiveerde vrijwilligers 
om in actie te komen zodra ergens 
zeezoogdieren zijn gestrand. Dit kunnen 
bijvoorbeeld dolfijnen, walvissen, 
bruinvissen en zeehonden zijn.

Ons Reddings- en Onderzoeksteam 
Zeezoogdieren heeft echter aan de hand 
van geavanceerde gezondheidschecks 
vastgesteld, dat veel van deze dieren wel 
degelijk een kans hebben om te overleven. 
Door uitgezette dolfijnen uit te rusten met 
satellietzenders hebben wetenschappers van 
het IFAW aangetoond, dat gezonde dieren 
die in hun eentje worden vrijgelaten, wel 
degelijk in staat zijn om weer aansluiting bij 
soortgenoten te vinden. 

Deze ontdekking kan jaarlijks honderden 
dolfijnen het leven redden, omdat ze niet 
langer hoeven te worden afgemaakt, maar 
een nieuwe kans krijgen.

Dolfijnen en kleine walvissoorten zijn sociale 
dieren en tot voor kort werd algemeen 
aangenomen, dat individuele dieren niet 
zonder de groep kunnen overleven. Er zijn 
standaardprotocollen die voorschrijven dat 
walvisachtigen die buiten een groep stranden 
of die een stranding als enige overleven, 
geëuthanaseerd moeten worden, zelfs 
als ze ongedeerd zijn. Dat zou beter zijn 
dan ze individueel naar zee terugbrengen. 

Alleen, maar niet zonder hoop
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Kolossale verhuizing in Malawi
In juni 2009 hebben we een complete 
kudde Afrikaanse olifanten die in Malawi 
in levensgevaar verkeerde, naar een veiliger 
gebied overgebracht. De conflicten tussen 
de olifanten en de bevolking waren zo hoog 
opgelopen, dat het mensenlevens heeft gekost 
en dorpelingen olifanten hebben verminkt in 
hun pogingen hun gewassen te beschermen. 

We hebben in totaal 83 olifanten, waaronder 
dit kalfje en zijn moeder, naar een 
beveiligd reservaat 240 kilometer verderop 
overgebracht. Hier kunnen ze nu vrij 
rondzwerven.

Meer dan 300 verwaarloosde 
honden gered
Het IFAW heeft deelgenomen aan een 
reddingsoperatie in een opvangcentrum 
voor zwerfhonden in de Amerikaanse staat 
Ohio. In het opvangcentrum waren te weinig 
mensen en middelen beschikbaar waardoor 
de dieren ernstig verwaarloosd waren.

De honden werden naar betere opvangcentra 
overgebracht, waar ze onderzocht en 
behandeld werden. Voor de meeste dieren 
werd direct een adoptieadres gevonden, 
andere moesten in afwachting daarvan nog 
een tijdje in een asiel verblijven.

Een nieuw thuis voor geredde 
tijgers
Toen het Wild Animal Orphanage (WAO) in 
Texas – een opvangcentrum voor exotische 
weesdieren – haar deuren wegens financiële 
problemen moest sluiten, heeft het IFAW 
samen met de leiding en in overleg met 
de lokale autoriteiten zo’n 300 dieren 
overgebracht naar geschikte faciliteiten 
verspreid over de hele VS. 

Het IFAW assisteerde bij het voeden en 
verzorgen van de dieren en regelde zelf 
tientallen overplaatsingen. Zo werden onder 
onze leiding drie tijgers overgebracht naar 
een nieuw onderkomen, het Carolina Tiger 
Rescue.

Met reuzenstappen
Als dieren in gevaar verkeren als gevolg 
van spanningen met mensen in hun 
leefgebied of als gevolg van vervuiling, 
klimaatverandering, mishandeling 
of verwaarlozing, dan komen onze 
reddingswerkers in actie. Tegelijk zoekt 
het IFAW samen met lokale instanties 
naar duurzame oplossingen waar zowel 
mensen als dieren mee gebaat zijn.

Het IFAW heeft intussen zoveel 
ervaring met het opzetten van 
grootschalige opvangfaciliteiten 
in rampsituaties, dat we door veel 
instanties geraadpleegd worden 
wanneer grote groepen dieren van 
het ene op het andere moment in 
problemen komen.



•  Probeer zoveel mogelijk problemen met 
dieren te voorkomen door bijvoorbeeld 
organisch afval in goed afgesloten 
afvalbakken te deponeren. Ook kunt u 
al bij de keuze van planten in uw tuin 
rekening houden met dieren. 

•  Zorg dat u in geval van een ramp over een 
plan beschikt, waarbij u uw huisdier niet 

U kunt dieren op allerlei manieren helpen!

In de loop der jaren heeft het IFAW een aantal belangrijke 
overwinningen behaald onder andere door middel van lobbyactiviteiten, 
voorlichtingscampagnes en reddingsoperaties. Maar dat alles kunnen we 
niet alleen. We hebben uw hulp nodig!

vergeet. Het is wellicht een goed idee om 
voor noodgevallen voor een week voedsel, 
water en medicijnen bij de hand te hebben.

•  Laat bij uw huisdier een chip inbrengen, 
zodat u altijd weer met hem herenigd wordt 
als u elkaar ooit kwijt zou raken.

Word Voorvechter voor Dieren.

Kijk op www.ifaw.org voor meer informatie.

youtube.com/ifawvideo facebook.com/ifawhq twitter.com/action4ifaw

InternatIonal Fund For anImal WelFare

Javastraat 56
2585 AR  Den Haag

Het IFAW (International Fund 
for Animal Welfare) werd in 1969 
opgericht om dieren in nood te 
redden. Via projecten in meer dan 
veertig landen zet het IFAW zich 
in voor het redden van individuele 
dieren in nood, het voorkomen van 
wreedheden tegen dieren en het 
beschermen van wilde dieren en hun 
leefgebieden.

www.ifaw.org
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