
Hulp voor 
honden en katten

Dieren zouden 
niet mogen lijden
Het IFAW vindt dat geen enkele 
hond of kat slachtoffer zou 
mogen zijn van mishandeling, 
veronachtzaming of 
verwaarlozing.

Een publicatie van het International Fund for Animal Welfare
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Inhoud

Richtlijn voor dierenwelzijn
Culturen kunnen wereldwijd variëren, maar één ding is 
zeker: waar mensen lijden, lijden de dieren ook. Het IFAW- 
Huidierenteam werkt volgens het grondbeginsel “verantwoorde 
zorg”. Dit betekent voldoen aan de basisbehoeften van honden 
en katten zoals uiteengezet in deze vijf vrijheden:

1.  Vrij zijn van honger, dorst en onjuiste voeding.

2.  Vrij van fysiek en termaal ongerief.

3. Vrij van pijn, verwonding en ziektes.

4. Vrij van angst en chronische stres.

5. Vrij om natuurlijk gedrag te vertonen.

Als honden en katten verantwoorde zorg ontvangen, komt dit de 
algehele samenleving ten goede.

Het IFAW pleit voor wetgeving die dieren beschermt tegen 
wreedheid en verwaarlozing. Ook geven we trainingen aan 
dierenartsen, bieden we essentiële medische zorg, en geven aan 
volwassenen en kinderen voorlichting over verantwoordelijke en 
humane zorg voor dieren.

Samen kunnen we voor duurzame oplossingen zorgen om de 
wereld leefbaarder te maken voor honden en katten.

Kate Nattrass - Atema
Programmadirecteur Huisdieren
IFAW Nederland



Het IFAW ondersteunt de medische 
controleposten die bij de ‘gaarkeukens’ van 
Tiertafel in Duitsland zijn ingericht. Daar 
kunnen mensen die het niet breed hebben, 
voedsel voor hun dieren halen.

In de gratis mobiele kliniek van het IFAW 
kunnen wekelijks maximaal 700 dieren 
worden behandeld. Hiermee bereiken we 
zo’n 37 arme townships in heel Johannesburg.

Elk jaar gaan dierenartsen en voorlichters 
van het IFAW naar het noorden van Canada 
om de mensen in de afgelegen Cree-
nederzettingen aan de James Bay te helpen 
met hun huisdieren.

Mensen in arme 
woongebieden helpen 
om voor hun dieren 
te zorgen
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In veel arme landen is zelfs de 
meest basale medische zorg 
voor dieren niet beschikbaar of 
niet bereikbaar. 

Er zijn veel arme mensen die 
van hun hond of kat houden, 
maar nauwelijks genoeg geld 
hebben om voor zichzelf te 
zorgen, laat staan voor hun 
huisdier. Door gebrek aan 
medische zorg worden dieren 
ziek, raken ze ondervoed 
of worden ze aan hun lot 
overgelaten. 

Veel loslopende katten en 
honden raken zwanger en zijn 
vervolgens te zwak om hun 
eigen jongen te voeden. Ziektes 
die ze oplopen, worden niet 
behandeld. 

In de dierenklinieken van het 
IFAW wordt gratis de nodige 
medische hulp geboden. We 
zetten ons in om een nieuw 
thuis te vinden voor dieren 
die door hun baasjes in de 
steek gelaten zijn en we leren 
mensen hoe ze de gezondheid 
en veiligheid van hun huisdier 
kunnen verbeteren.



Volledig uitgeruste 
dierenkliniek
Op het terrein van de Durban Deep-mijn, 
nabij Soweto, verlenen medewerkers van de 
IFAW-kliniek permanent en gratis medische 
zorg aan dieren in een woongebied dat 
300.000 inwoners telt.

Mobiele dierenartsen
Het IFAW-team doet dagelijks een ronde 
langs mensen die onze kliniek niet kunnen 
bereiken. De meeste behandelingen 
zijn gericht op schurft, hondenziekte en 
parasieten.
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Wij gaan naar 
plaatsen waar 
anderen niet komen

Sinds het IFAW in 1995 met het eerste 
huisdierproject van start ging, is de 
gemiddelde levensverwachting van hun 
huisdieren gestegen, aldus de bewoners van 
deze townships.

We werken samen met hulporganisaties die 
zich ontfermen over de vele aidspatiënten, 
ernstig zieke volwassenen en aan hun lot 
overgelaten kinderen.

Het IFAW geeft ook voorlichting aan 
kinderen over een verantwoorde en 
liefdevolle verzorging van huisdieren. 
Bovendien zorgen we ervoor, dat deze 
kinderen en hun huisdieren in het weekend 
een gezonde maaltijd krijgen.

Een beter leven voor 
mensen en huisdieren

In de townships van Johannesburg 
hebben de armoede en een gebrekkig 
zorgsysteem verwoestende gevolgen 
voor huisdieren als honden en 
katten. Het IFAW biedt hier wekelijks 
medische zorg en voedsel aan ca. 700 
dieren in 37 townships.
In de meeste gevallen zijn we in 
zo’n gebied de enige organisatie die 
medische zorg aan dieren verleent.
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Zorg voor de 
huisdieren van 
Kaapstad
Khayelitsha in Zuid-Afrika ligt dichtbij Kaapstad 
en heeft meer dan een miljoen inwoners. Het is een 
bonte mix van armoedige sloppenwijken en goedkope 
premiewoningen. 

Voor de inwoners van Khayelitsha, waarvan de meesten 
een huisdier hebben, is de gratis dierenkliniek van het 
IFAW de enige medische voorziening in het hele gebied.

   InternatIonal Fund For anImal WelFare      pagina 9

De mensen in Khayelitsha staan bekend 
om hun liefde voor hun huisdieren. Ook 
zijn ze zeer creatief in het bedenken van 
manieren om hun huisdieren naar de kliniek 
te vervoeren. 

Naast de vele enthousiaste vrijwilligers en 
mensen die in de omgeving een baan hebben, 
komen er vanuit alle delen van de wereld 
dierenartsen naar de kliniek om daar zonder 
enige vergoeding te werken.



pagina 10

De ene samenleving staat welwillender 
tegenover honden en katten dan de 
andere, maar het IFAW heeft als 
standpunt dat niet één hond of kat mag 
worden mishandeld of verwaarloosd. 
Door praktische zorgverlening, 
goede voorlichting en het aandragen 
van diervriendelijke methoden om 
huisdierenpopulaties in de hand te 
houden, helpen wij mee aan een betere 
wereld voor honden en katten.

De cyclus van 
verwaarlozing en 
mishandeling moet 
doorbroken worden

Zuidwesten van de  
Verenigde Staten
Het IFAW is al meer dan 11 jaar actief in 
het Navajo Nation reservaat. Daar verlenen 
we medische zorg, geven we les over de 
verzorging van huisdieren en helpen we de 
veelal arme gezinnen het geleerde in prakrijk 
te brengen. 

Samen met de lokale autoriteiten richten 
we ons met de weinige middelen die ons ter 
beschikking staan op de meest kwetsbare 
populaties in dit gebied.  

Via ons puppy-adoptieprogramma krijgen 
ongewenste puppy’s een nieuwe kans. Dieren 
die anders aan hun lot overgelaten zouden 
worden, maken nu kennis met liefdevolle 
mensen die zich over hen ontfermen.

Noordelijk Canada
In de afgelegen taiga van de provincie 
Quebec, aan de oostkust van de James Bay, 
leven de Cree-indianen. Er is voor hun dieren 
nauwelijks enige medische zorg en ook is 
er veel onwetendheid over de verzorging 
van huisdieren. Het gevolg is, dat honden 
te lijden hebben van zowel armoede als van 
mishandeling en verwaarlozing.

In deze Noord-Canadese woongebieden 
zoekt men naar effectieve en diervriendelijke 
oplossingen die zowel honden als mensen 
ten goede komen. Elk jaar gaan dierenartsen 
en voorlichters van het IFAW naar het 
noorden van Canada voor het geven van 
hulp aan huisdieren in acht afgelegen Cree-
nederzettingen. Daar worden huisdieren 
gecastreerd/gesteriliseerd, gevaccineerd en 
indien nodig ontwormd. Op één dag kunnen 
50 tot 200 dieren worden gevaccineerd en 
ongeveer 60 sterilisaties worden uitgevoerd.

Cozumel, Mexico
Jaren geleden was vergiftiging de enige 
methode waarvan men zich bediende om 
het aantal zwerfhonden en –katten op 
Cozumel in de hand te houden. Om aan 
die wrede praktijk een eind te maken, werd 
The Humane Society of Cozumel (HSC) 
opgericht.

In 2008 ging het IFAW een 
samenwerkingsverband aan met HSC om 
het welzijn van honden en katten op het 
eiland te verbeteren. We geven voorlichting, 
bieden praktische hulp en doen onderzoek 
naar de oorzaken van de problemen. Ook 
hebben we een omvangrijk castratie- en 
sterilisatieproject opgezet.

Speciale Bezorging 2010
Toen tientallen honden op Cozumel en in 
Noord-Canada gered moesten worden, kwam het 
Huisdierenteam van het IFAW meteen in actie.

Op Cozumel moesten de honden, die van de 
gemeentelijke vuilnisbelt hun thuis hadden 
gemaakt, van de nieuwe eigenaar weg. Omdat 
het plaatselijke asiel al vol was, heeft het IFAW 
geholpen de honden van de vuilnisbelt en uit het 
asiel naar een nieuw thuis in de Verenigde Staten 
over te brengen. 

In Noord-Canada riep een gemeenschap, 
die overlast had van het grote aantal 
zwerfhonden, onze hulp in om een goed 
thuis voor deze honden te vinden. Hierop 
hebben IFAW-reddingswerkers de honden 
in bestelwagens geladen, om vervolgens in 
konvooi een lange reis te maken naar hun 
nieuwe thuis.

   InternatIonal Fund For anImal WelFare      pagina 11



pagina 12

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.

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. 

Omdat de autoriteiten na de aardbeving voor 
een uitbraak van hondsdolheid vreesden, 
dreigden in enkele steden rondzwervende 
honden massaal te worden afgeschoten. Het 
IFAW nam contact op met de autoriteiten 
in Zun Dao, die dit plan gelukkig lieten 
varen en ons in staat stelden om de dieren 
tegen hondsdolheid in te enten en de 
zieke en gewonde dieren te verzorgen. 
Zo hebben we uiteindelijk meer dan 1200 
honden behandeld. Ook hebben we lokale 
dierenartsen getraind om zwerfdieren op 
humane wijze te behandelen.

Noodopvang
Het IFAW heeft intussen zoveel ervaring met 
het opzetten van massale noodopvang dat we 
vaak geraadpleegd worden in situaties waarin 
grote aantallen dieren verplaatst, gevoed en 
tijdelijk gehuisvest moeten worden.

Orkanen en overstromingen in 
de VS
Regelmatig worden delen van de Verenigde 
Staten rond de Golf van Mexico geteisterd 
door orkanen en overstromingen. Het IFAW 
is een van de meest ervaren organisaties 
op het gebied van hulp aan dieren die bij 
deze rampen in problemen komen. In 2008 
hielp het IFAW bij de opvang van ruim 1300 
huisdieren, nadat veel mensen in Louisiana 
hun huizen moesten verlaten omdat de 
orkaan Gustav in aantocht was. In heel de 
VS heeft het IFAW uitrusting geleverd en 
reddingsteams opgeleid en verlenen we 
assistentie als er een beroep op ons wordt 
gedaan.
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Noodhulp
In ruim vijf jaar tijd kwam het IFAW in actie bij meer dan 30 zware rampen, die 
zich op diverse plaatsen in de wereld voltrokken, zoals de aardbeving in China 
in 2008, de aardbeving op Haïti in 2010 en de aardbeving en tsunami in Japan 
in 2011.  Al met al hebben we bij die acties meer dan 200.000 dieren behandeld.

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.
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Liefdevolle zorg voor 
huisdieren kan worden 
aangeleerd – Beijing, China
Het houden van huisdieren is in China 
hooguit pas 10 jaar populair. Er is nog 
maar weinig goede informatie over de 
verzorging en het gedrag van huisdieren, 
het aantal dierenartsen is ontoereikend en 
er is geen nationale wetgeving die dieren 
tegen verwaarlozing of mishandeling 
beschermt.

Sinds 1998 lukt het ons om ieder jaar drie 
of vier acties die door de autoriteiten 
worden gepland om honden op te pakken 
en te doden, tegen te houden. We treden 
met de instanties in overleg en voorzien 
ze van nauwkeurige informatie over 
methoden om ziektes te voorkomen en 
populaties in de hand te houden. 

Ook zetten we ons in voor nationale 
wetgeving, die honden en katten in 
heel China tegen het afschieten moeten 
beschermen.

Bescherming tegen 
hondsdolheid voor mensen en 
dieren op Bali, Indonesië
Al sinds 2002 geeft het IFAW steun aan een 
lokale Balinese organisatie, die in dorpen 
en op stranden voorlichting geeft over 
dierenwelzijn en zwerfdieren vaccineert en 
steriliseert. 

In 2010 steunde het IFAW een initiatief 
onder aanvoering van WSPA en Bali Animal 
Welfare Association om dieren tegen 
hondsdolheid in te enten en daarmee de 
ziekte voor eens en altijd van het eiland te 
verbannen. Op dit moment is ongeveer 70% 
(meer dan 270,000 dieren) van de totale 
hondenpopulatie ingeënt.

In Moskou zwerven ongeveer 30,000 dakloze 
en in de steek gelaten honden door de 
straten, terwijl het daar vele maanden per 
jaar bitterkoud is. Tot en met 2003 werd 
in Moskou een afmaakbeleid gevoerd om 
de hondenpopulatie te beheersen. De 
inspanningen van het IFAW hebben er mede 
toe geleid dat het Russische Parlement 
wetgeving tegen wreedheden
heeft ingevoerd, waardoor het vangen 
en doden is beëindigd. Op dit moment 

worden straathonden door de autoriteiten 
langdurig en onder slechte omstandigheden 
in reusachtige opvangfaciliteiten opgesloten 
met in elk gebouw honderden honden. Onder 
begeleiding van het IFAW wordt nu een 
kleinschalig opvangcentrum, genaamd Tess, 
omgevormd tot een model-opvangcentrum 
dat een voorbeeldrol zal spelen voor andere 
opvangcentra in Moskou.

Opvangcentrum voor straathonden Moskou, Rusland
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Werken aan diervriendelijke, 
duurzame oplossingen

Als ergens spanningen ontstaan tussen mensen en dieren, wordt vaak ten 
onrechte geconcludeerd dat er teveel dieren zijn en dat ze dus maar afgemaakt 

moeten worden.  Dieren vergiftigen met strychnine, doodknuppelen met stokken, 
doodschieten, elektrocuteren of verdrinken – het zijn niet alleen uiterst wrede 

methoden, het werkt ook niet. 

We realiseren ons, dat de problemen die tussen dieren en mensen kunnen 
ontstaan vaak complexe oorzaken hebben. Het IFAW benadert de mensen altijd 
met respect en probeert in goed overleg vast te stellen waar men behoefte aan 

heeft en welk doel men voor ogen heeft. Ook brengen we de barrières in kaart die 
een veilige en diervriendelijke beheersing van de honden- en kattenpopulatie in 

de weg staan.



Ga naar www.ifaw.org

Honden en katten moeten door ons in hun 
basisbehoeften worden voorzien zodat ze 
een gezond en gelukkig leven kunnen leiden. 
Ze moeten genoeg eten en drinken hebben, 
bescherming tegen hitte en kou, ruimte voor 
lichaamsbeweging en gelegenheid om hun 
natuurlijk gedrag te kunnen vertonen en 
natuurlijk moeten we ze beschermen tegen 

mishandeling, angst en verwaarlozing.

Over de hele wereld hebben dieren meer 
bescherming nodig. Help ons alstublieft. Zet 
ook uw handtekening onder de Universele 
Verklaring voor Dierenwelzijn, zodat deze 
door de Verenigde Naties wordt aangenomen.

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

VESTIGINGEN IN:

Australië

België

Canada

China

Frankrijk

Duitsland

India

Japan

Kenia

Nederland

Rusland

Zuid-Afrika

de Verenigde Arabische 
Emiraten

het Verenigd Koninkrijk

de Verenigde Staten

Honden en katten zijn voor hun 
basisbehoeften van ons afhankelijk


