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Onze missie
Het IFAW redt en beschermt wereldwijd dieren.

Onze belofte
Wij beloven zowel onze donateurs als beleidsmakers  
inzake dierenwelzijn, dat we altijd zullen streven naar 
e�ectieve oplossingen die samengaan met kennis, 
compassie en integriteit.

Ons werk
Het IFAW is van mening dat dieren wezenlijk van 
waarde zijn en dat we daarom verantwoordelijk zijn 
voor hun bescherming tegen lijden en commerciële 
uitbuiting. 

We redden en verzorgen individuele dieren in nood 
en dragen e�ectieve oplossingen aan die bijdragen 
aan een duurzame bescherming van populaties en 
leefgebieden.

We streven ernaar, dat men in politieke 
besluitvorming, in wet- en regelgeving, en in de 
samenleving als geheel zoveel mogelijk het welzijn 
van dieren laat meewegen.

Ons team telt reddingswerkers, dierenartsen, 
beleidskundigen, campagnevoerders, 
wetenschappers, voorlichters en uiterst deskundig 
ondersteunend personeel. Al onze medewerkers zijn 
vastberaden om dieren in nood te helpen.

Onze aanpak:
We opereren internationaal, gebruik makend van 
de deskundigheid en specialismen die in onze 
vestigingen in de verschillende landen aanwezig zijn. 
Door middel van hechte internationale coördinatie 
zijn we in staat om middels onze regionale 
campagnes en projecten ook wereldwijd invloed uit 
te oefenen. Via ons werk brengen we dierenwelzijn 
en dierenbescherming bijeen. We laten zien, dat er 
een onlosmakelijk verband bestaat tussen gezonde 
populaties, leefgebieden waarin die populaties zich 
op natuurlijke wijze handhaven, en het welzijn van 
individuele dieren.

We hebben ook oog voor de behoeften van 
mensen. Daarom streven we altijd naar oplossingen 
waar dieren én mensen beter van worden.

Onze visie
Ons staat een wereld voor ogen, waarin dieren 
respect en bescherming genieten.
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Zij waken over de missie van het IFAW

Kathleen Savesky
Bestuursvoorzitter

Wij zijn onze vele donateurs, die voor 
de redding en bescherming van dieren 
wereldwijd op ons rekenen, veel dank 
verschuldigd.

Met genoegen bied ik u dit jaarverslag aan. Het 
geeft een mooi overzicht van de activiteiten in 
het kader van onze missie en laat zien dat we 
uw vertrouwen niet beschamen.

Natuurlijk vermeldt het jaarverslag slechts een 
beperkt aantal wapenfeiten uit het afgelopen 
jaar, zoals de eerste geslaagde uitzetting 
van een tijgerwelpje in Rusland, olifanten 
die we tegen ivoorstropers hebben kunnen 
beschermen, en de noodhulp aan huisdieren 
en wilde dieren na een natuurramp.

Naast deze vormen van rechtstreekse hulp 
aan dieren besteden we deze keer ook extra 
aandacht aan de IFAW-medewerkers die 
zich bezighouden met het samenstellen 
en publiceren van kritische rapporten en 
bevindingen. Zij leveren de informatie die ons 
bij onze missie ondersteunt en het welzijn 
van dieren in algemene zin bevordert. Het 
IFAW voorziet beleidsmakers op belangrijke 
posten over de hele wereld van velerlei 
informatie om verantwoorde beslissingen 
te kunnen nemen, zoals over de trieste 
economische aspecten van de illegale 
handel in wilde dieren en over het feit dat 
de Japanse publieke opinie zich steeds meer 
tegen de walvisjacht keert. Ook weerleggen 
we de misvatting, dat de trofeeënjacht als 
natuurbeschermingsinstrument ingezet zou 
kunnen worden (pagina 4).

Met zeker zoveel genoegen rapporteren 
we over onze sterke �nanciële positie, die 
onze organisatie gezond houdt en die 
onze gepassioneerde en getalenteerde 
medewerkers in staat stelt om ook voor de 
langere termijn levensreddende projecten te 
plannen en begroten.

Het afgelopen jaar heb ik het voorrecht gehad 
om nauwer met de specialisten binnen het 
IFAW samen te werken. Mensen met kennis 
van de lokale omstandigheden, met inzicht in 
het grotere geheel, met ervaring in het veld 
en samenwerkend met belangrijke partners; 
dankzij hen worden de meest kwetsbare 
dieren snel geholpen en worden de middelen 
die het IFAW ter beschikking staan met 
optimaal rendement ingezet.

Alle medewerkers van het IFAW zijn ontzettend 
dankbaar dat zoveel toegewijde donateurs 
vertrouwen in ons stellen. We zijn dan ook 
vastbesloten dat vertrouwen waar te maken 
door middel van onze programma’s die 
het welzijn van mens en dier in vele landen 
bevorderen.

Met oprechte dankbaarheid,
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Azzedine T. Downes
President-directeur

Onze rapporten en bevindingen
Als belangenorganisatie voert het IFAW zelf grondig 
onderzoek uit en publiceren we onze bevindingen. Op 
die manier willen we invloed uitoefenen op beslissingen 
met betrekking tot dierenwelzijnsbeleid. In boekjaar 
2013 hebben we de volgende onderzoeksrapporten en 
belangwekkende bevindingen gepubliceerd, die onze 
strijd voor een betere wereld voor dieren en mensen 
ondersteunen.

De waarheid achter de verkoop van puppy’s via 
internet 
How much is that puppy on my browser - Wat kost dat hondje 
in mijn zoekprogramma? Dit rapport onthult dat commer-
ciële fokkers steeds vaker van internet gebruik maken om 
hun puppy’s rechtstreeks aan het publiek te verkopen. 

Japanse walvisindustrie is een verloren zaak
The Economics of Japanese Whaling – De economie van 
de Japanse walvisjacht. Dit rapport toont aan dat de 
Japanse walvisvaart al minstens 20 jaar met geld van 
belastingbetalers in stand wordt gehouden en commer-
cieel niet levensvatbaar is. 

‘Unveiling the Ivory Trade’ iPad App en digitaal 
magazine
Unveiling the Ivory Trade (de ivoorhandel ontsluierd) is 
een interactieve iPad app en digitaal magazine: een 
onderzoek naar de ivoorhandel en de gevolgen voor 
het voortbestaan van olifanten in het wild. 

Een invloedrijk rapport over stroperij
Natuurcriminaliteit: De illegale handel in wilde dieren en 
de gevolgen voor de internationale veiligheid, zet uiteen 
waarom de stroperscrisis een ernstig gevaar vormt, niet 
alleen voor bedreigde diersoorten, maar ook voor de 
nationale veiligheid van een groot aantal landen. 

Economieën in Afrika pro�teren nauwelijks van 
trofeeënjacht
The $200 Million Question, een mede in opdracht van het 
IFAW door Economists at Large verricht onderzoek, ver-
scheen in een tijd waarin erkenning van de Afrikaanse 
leeuw als bedreigde diersoort onder de Amerikaanse 
wet nabij lijkt te zijn. 

Chinese bewustmakingscampagne tegen ivoor leidt 
tot gedragsverandering 
In een enquête van Rapid Asia naar aanleiding van de 
IFAW-campagne “Mom, I Got Teeth” gaf 68 procent van 
de ondervraagden aan in de toekomst beslist geen 
ivoor te zullen kopen. 

Onderzoek naar ecologische netwerken van olifanten 
in zuidelijk Afrika
Professor Rudi van Aarde en zijn medewerkers binnen 
de Conservation Ecology Research Unit (CERU) van 
de Universiteit van Pretoria brachten een rapport uit 
getiteld Elephants – A Way Forward. Hierin wordt gepleit 
voor een ‘oplossingsgerichte aanpak’ bij het creëren 
van netwerken van leefgebieden die olifanten moeten 
helpen te overleven. 

Baanbrekend onderzoek naar gedragingen  
dwergvinvissen
De Song of the Whale verzamelde gegevens die gebruikt 
gaan worden om walvissen zo min mogelijk hinder te 
laten ondervinden van walvistoerisme. 

Japan heeft steeds minder trek in walvisvlees en de 
walvisjacht
Uit een enquête van het Nippon Research Center in 
opdracht van het IFAW bleek dat 88,8 procent van de 
Japanse bevolking de laatste 12 maanden in het geheel 
geen walvisvlees heeft gekocht. Niet meer dan 27 pro-
cent van de ondervraagden gaf aan de jacht te steunen 
en slechts 11 procent noemde zich nog uitgesproken 
voorstander van de jacht.

Leidinggevenden programma’s  
en kantoren
Kelvin Alie 
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Beleidsadviseur
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Katie Moore 
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Met onze noodhulpacties redden we niet 
alleen individuele dieren, maar leveren we ook 
een bijdrage aan duurzame maatschappelijke 
veranderingen.

In het afgelopen boekjaar hebben we de 
samenwerking met een aantal nationale 
en internationale overheidsorganen, 
handhavingsinstanties en gemeenschappen 
die wezenlijk bij kunnen dragen aan een 
diervriendelijke en duurzame wereld, verder 
uitgebreid. 

Zo heeft INTERPOL in het kader van hun 
Milieucriminaliteitprogramma, tien jaar na 
de start van onze samenwerking, voor het 
eerst een Memorandum van Overeenkomst 
met het IFAW gesloten, waarbij we ons 
gezamenlijk voor meerdere jaren verbinden 
aan de strijd tegen wildlifecriminaliteit.

Ook met het Disney Worldwide Conservation 
Fund werken we al tien jaar samen. Van 
hen ontving het IFAW opnieuw een grote 
schenking voor onze hulpacties bij rampen.

Toen zes Bosnische gemeenten problemen 
rond het welzijn van mensen en honden 
meldden, besloten de Verenigde Naties in 
het kader van hun ontwikkelingsprogramma 
met ons een samenwerking aan te gaan. Men 
zag in onze aanpak, die erop gericht is om 
de gemeenschappen zelf diervriendelijke 
oplossingen te laten ontwikkelen, een 
naadloze aanvulling op hun eigen �loso�e.

We zijn onze donateurs over de hele 
wereld dankbaar dat ze ons in staat stellen 
individuele dieren te redden en tegelijk te 
werken aan een wereld waarin dieren worden 
gerespecteerd en beschermd.

Dank u wel.

Met vriendelijke groet,

Zij waken over dierenwelzijn 

Stichting IFAW          



Reddingsoperaties

Tyfoon Bopha op de Filippijnen
Toen Bopha, een supertyfoon van categorie 
5, verwoestend over de Filippijnen trok, hielp 
het IFAW samen met de Filippijnse dieren-
bescherming huisdieren en vee in de zwaarst 
getro�en gebieden. We distribueerden 3,1 
ton hondenvoer en 800 ton varkensvoer, wat 
toereikend was om 726 honden en 186 varkens 
twee weken lang van voedsel te voorzien.
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Andere hoogtepunten
Tornado in Moore, Oklahoma
Toen een enorm zware tornado door deze Amerikaanse  
staat was geraasd, stuurde het IFAW er twee afzonderlijke 
hulpteams heen om huisdieren met hun baasjes te helpen 
herenigen en te assisteren bij de zorg voor wilde dieren. 

Orkaan Isaac
Het IFAW mobiliseerde teams om in verschillende steden 
in Mississippi dieren te redden en asiels te ondersteunen.

Overstromingen Pakistan
Via onze partner ter plaatse, de Ravi Foundation, bereikten 
we met onze reddingsacties 15.000 dieren en leverden we 
medische zorg, voedsel en schoon drinkwater in gebieden 
die als gevolg van de moessonregens onder water waren 
komen te staan.

Superstorm Sandy
De IFAW-teams brachten huisdieren terug naar hun 
baasjes, richtten asiels in en beheerden deze, en stelden 
noodfondsen beschikbaar voor het kopen van voedsel, het 
repareren van faciliteiten en het behandelen van dieren. 

Bosbranden Australië
Terwijl Australië in de greep was van bosbranden, werkte 
het IFAW samen met andere reddingsorganisaties in alle 
delen van het land en boden we in New South Wales 
assistentie bij de verzorging van dieren. 

10 jaar samenwerking met Disney
Het Disney Worldwide Conservation Fund 
ondersteunde ons bij 10 reddingsacties in 
rampgebieden, waardoor we tienduizenden 
dieren cruciale hulp konden bieden. Ook 
heeft dit fonds ons geholpen onze noodhulp-
netwerken in de VS, Zuidoost-Azië, India en 
Zuid-Amerika uit te breiden.

GreaterGood.org helpt ons goed te doen
Dankzij de steun van The Animal Rescue Site, 
onderdeel van GreaterGood.org, hebben we in 
de afgelopen vijf jaren meer dan 100.000 dieren 
kunnen redden en verzorgen — honden en 
katten in kansarme woongebieden, dieren die 
slachto�er dreigden te worden van rampen, en 
verweesde in het wild levende dieren.
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Het was een jaar met ernstige 
natuurrampen, zoals dodelijke 
tornado’s, zware overstromingen 
en vernietigende stormen. 
Medewerkers van ons 
Noodhulpteam kwamen in  
vele wijdverspreide gebieden  
in actie en wisten duizenden 
dieren te redden.

Stichting IFAW          



Bescherming en rehabilitatie  
van wilde dieren 
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Amoertijger springt vrijheid tegemoet
Nadat ze was opgegroeid in een Russisch reha-
bilitatiecentrum dat haar met steun van het IFAW 
voedsel, bescherming en begeleiding bood, werd 
de verweesde Amoertijger Cinderella in juni 2013 
weer in het wild uitgezet. Het was de eerste en tot 
nu toe enige keer dat in Rusland een tijgerwelpje 
werd gered en weer uitgezet.

Andere hoogtepunten
Bescherming leefgebied olifanten en neushoorns  
in India
In drie dorpsgemeenschappen rond Manas National Park 
and Reserve Forest heeft het IFAW kookfornuizen geïnstal-
leerd. Omdat daarmee ongeveer een kilo brandstof per 
persoon per dag wordt bespaard, hoeven er jaarlijks zo’n 
2500 bomen minder te worden gekapt, en dat is belangrijk 
nieuws voor het herstel van het leefgebied. 

Een nieuw leven voor 34 grote katachtigen
Het IFAW assisteerde het Turpentine Creek Wildlife Refuge  
(TCWR) in Arkansas bij de overplaatsing van 34 grote 
katachtigen, die in verwaarloosde faciliteiten werden  
gehouden. Met �nanciële steun van het IFAW had het  
TCWR een nieuw complex voor deze katten gebouwd.

Berenopvangcentrum viert 15-jarig bestaan
Via het Berenopvangcentrum van het IFAW in Bubonitsy 
hebben we in vijftien jaar tijd al zeker 196 weesberen  
gerehabiliteerd en in het wild uitgezet.

Olifanten in Amboseli uitgerust met GPS-zenders
Het IFAW maakte deel uit van een onderzoeksteam dat  
bij vier olifanten in Amboseli National Park, Kenia een  
halsband met satellietzender aanbracht. We hopen  
hiermee de verplaatsingen en belangrijkste trekroutes  
van de olifanten in kaart te brengen, evenals het gebruik 
van hun leefgebied door de seizoenen heen. Die informatie 
zal ons ook helpen te bepalen welke leefgebieden het 
meest bescherming nodig hebben.
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Volgens het IFAW houdt de 
bescherming van wilde dieren 
in dat we ons over individuele 
gewonde dieren of weesdieren 
ontfermen en dat we succesvol 
gebleken strategieën inzetten 
om leefgebieden te beschermen 
en lokale gemeenschappen 
helpen samen te leven met de 
dieren in hun omgeving.

Geredde neushoorns krijgen jongen
Drie neushoorns in Manas National Park 
hebben een kalf gekregen. Dit wijst erop dat 
het goed gaat met gerehabiliteerde dieren in 
het wild. Alle drie de moeders waren na een 
periode van rehabilitatie in het Wildlife Rescue 
Center van IFAW-WTI in het park uitgezet.

Stichting IFAW          



Hulp aan Huisdieren
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Andere hoogtepunten
Pleitbezorger voor gezond beheer hondenpopulaties 
Het IFAW was medeorganisator van de eerste internationale 
conferentie inzake het beheer van hondenpopulaties, die in 
het Engelse York werd gehouden. Bij de conferentie waren 
alle grote organisaties vertegenwoordigd die zich met 
hondenbeheer bezighouden. 

Nieuwe dierenarts voor Tiertafel
Het IFAW heeft een nieuwe dierenartsenpost bij een voed-
seldistributiepunt in Hamburg voor Tiertafel Deutschland 
gebouwd en bekostigd. Deze organisatie ondersteunt  
�nancieel minder draagkrachtige mensen, die zich de 
kosten van voedsel en elementaire medische zorg voor  
hun huisdieren niet kunnen veroorloven.

Nieuwe mobiele dierenkliniek in Mexico
IFAW-medewerkers en partnerorganisaties in Playa del 
Carmen gebruiken de mobiele unit voor spoedeisende 
hulp aan dieren, voor het vervoer van dieren naar Coco’s 
castratie- en sterilisatiekliniek, en voor basale veterinaire 
hulp aan de Maya-gemeenschappen.

CAIR-project van start
In oktober 2012 ging in het Franse Reims een campagne van 
start ter ondersteuning van dakloze honden- en katten-
bezitters. Via dit programma wordt men van voldoende 
voedsel en materialen en de nodige adviezen voorzien. 
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Het IFAW biedt medische 
hulp aan honden en katten in 
kansarme gemeenschappen, 
bedenkt diervriendelijke 
oplossingen voor steden die 
problemen hebben met hun 
honden- en kattenpopulaties 
en doet er alles aan om 
mishandeling en verwaarlozing 
van huisdieren te voorkomen.

Samen met de VN op de bres  
voor straathonden in Bosnië
In het kader van het ontwikkelings- 
programma van de Verenigde  
Naties (UNDP) ging het IFAW een 
samenwerking aan met zes Bosnische 
gemeenten, waar het welzijn van 
zowel mensen als honden bedreigd 
werd. Onze aanpak, die erop gericht 
is om gemeenschappen hun eigen 
oplossingen te laten ontwikkelen met 
het oog op het welzijn van mens en 
dier, blijkt een goede aanvulling te zijn 
op de �loso�e van het UNDP.

Het gaat goed met de projecten 
van het IFAW in Zuid-Afrika
Via onze honden- en kattenprojecten 
van CLAW (Community Led Animal 
Welfare) en Mdzananda bieden we 
basale veterinaire gezondheidszorg en 
geven we voorlichting over verzorging 
van huisdieren in gemeenschappen 
rond Johannesburg en Kaapstad.

Stichting IFAW          



Walvisjacht voor de rechter 
Bij het Internationaal Gerechtshof vond een hoorzitting 
plaats in het proces dat de Australische overheid heeft 
aangespannen tegen de zogenaamd ‘wetenschappelijke’ 
walvisjacht door Japan in het Zuidpoolgebied. Korea, dat 
ook plannen had om de jacht ‘voor wetenschappelijke 
doeleinden’ te openen, zag daar toch maar van af.
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Pleitbezorger voor een betere wereld

Andere hoogtepunten
Donateurs zetten handtekening voor olifanten en walvissen
Overheidsfunctionarissen namen bijna 290.000 handte-
keningen in ontvangst van IFAW-donateurs die in actie 
kwamen om olifanten te redden. Bij de IJslandse regering 
werden 16.000 kaarten bezorgd waarin werd opgeroepen 
de walvisjacht te verbieden. 

Verbod op zeehondenproducten met succes verdedigd 
Het Hof van Justitie van de EU handhaafde een verbod op 
zeehondenproducten uit 2009, nadat de bonthandel tegen 
dit verbod in beroep was gegaan.
Taiwan, eerder de op drie na grootste afnemer van zeehon- 
denolie, voerde een verbod in op de import van vlees, olie, 
bont en andere producten afkomstig van de Canadese 
commerciële zeehondenjacht.

20 jaar Animal Action Educatie 
Beroemdheden verleenden enthousiast hun medewerking 
aan dit gedenkwaardige jubileum. In meer dan 20 landen 
kregen scholieren voorlichting over de benarde situatie 
waarin de olifanten verkeren en vroegen zij met zelfge-
maakte tekeningen aandacht voor deze problematiek.

Australië beschermt leefgebieden van walvissen
Australië heeft besloten dat nader onderzoek moet worden 
gedaan naar de milieue�ecten van seismisch onderzoek in 
walvisrijke wateren. Ook stelde het land een van de grootste 
netwerken van beschermde zeeën in, een wateroppervlak 
van in totaal ruim 2,3 miljoen vierkante kilometer. 

Haaien en manta’s winnen bij CITES
Tijdens de Conferentie van Partijen van CITES in 2013 
werden haaien en manta’s toegevoegd aan de lijst van  
met uitsterven bedreigde soorten.

Reclamecampagnes gericht op 
consumenten in China en Afrika
Op twee grote luchthavens in China 
en Zuid-Afrika ging het IFAW van start 
met de campagne ‘Think Twice’, waarbij 
reizigers op het hart wordt gedrukt geen 
producten te kopen die van bedreigde 
diersoorten afkomstig zijn. In drie steden 
in Congo voerde het IFAW een bewust-
makingscampagne onder het thema 
‘Our Elephant Are Not For Sale’.
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Het IFAW zocht samenwerking 
met vele internationale coalities, 
donateurs en gemeenschappen 
en drong er bij regeringen en 
lokale overheden op aan om 
het welzijn van dieren prioriteit 
te geven.We vroegen aandacht 
voor dierenwelzijnskwesties en 
informeerden jong en oud hoe zij 
kunnen bijdragen aan een meer 
vriendelijke en duurzame wereld.

Stichting IFAW          
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Harde aanpak van illegale handel in China
Na publicatie van een IFAW-rapportage vonden 
invallen plaats in winkels die ivoor verkopen, 
terwijl ons onderzoek naar de markt voor wildlife-
producten in China tot een sterke daling van de 
handel in bedreigde soorten leidde. Het IFAW or-
ganiseerde ook een workshop voor 30 douaniers 
die het tegen smokkelaars op moeten nemen. Ze 
kregen les in opsporings- en preventietechnieken.

Preventie van wildlifecriminaliteit

141414

Wildlifecriminaliteit is een van  
de gevaarlijkste en schadelijke  
vormen van grensoverschrijdende  
misdaad met als gevolg een wrede 
dood voor bedreigde soorten 
zoals olifanten, neushoorns en 
tijgers. Het IFAW is vastbesloten 
de illegale handel een halt toe te 
roepen. Hiertoe werken we zoveel 
mogelijk samen met andere 
organisaties en internationale 
instanties en dragen we bij aan de 
training van de wetshandhavers.

Bescherming voor olifanten en  
neushoorns met INTERPOL
Het IFAW werkte met de internationale 
organisatie INTERPOL samen in Operatie 
WORTHY, Operatie WENDI en Project WEB 
om de zwarte handel in wilde dieren aan 
te pakken. Naast wapens werden vele pro-
ducten van ivoor, hoorns van neushoorns en 
andere dierenproducten in beslag genomen. 
Als eerste niet-gouvernementele organisatie 
sloot het IFAW ook een Memorandum van 
Overeenkomst met INTERPOL in het kader 
van hun Milieucriminaliteitprogramma,  
waarbij we ons gezamenlijk verbonden aan 
de strijd tegen wildlifecriminaliteit.

Andere hoogtepunten
Capaciteitsversterking in gebieden met veel olifanten
Het IFAW heeft trainingen verzorgd voor de strijd tegen 
stropers en wildlifecriminaliteit in Tanzania, Kenia, Tsjaad en 
Kameroen. Het IFAW is een samenwerking aangegaan met 
de U.S. Department of State, Horn of Africa Regional Envi-
ronment Center Network en Ethiopia Wildlife Conservation 
Authority om de vorming van een handhavingsnetwerk 
gestalte te geven in de Hoorn van Afrika. 

Training en aanhoudingen in India 
In Pench National Park in Centraal India werden meer dan 
200 parkwachters getraind en toegerust voor de strijd  
tegen smokkelaars, en een handhavingsteam van  
IFAW-WTI assisteerde de bosbeheerautoriteiten van  
Maharashtra bij de onderschepping van tijger- en  
luipaardvellen. Ook werden 21 luipaardklauwen in  
beslag genomen. De dader werd aangehouden.

Workshops in Libanon en Kazachstan
In zowel Libanon als in Kazachstan organiseerde het  
IFAW afzonderlijke workshops over de handel in wildlife 
voor douanebeambten, de grenspolitie en opsporings- 
functionarissen uit deze en de omliggende landen.

Stichting IFAW          
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Omdat onze donateurs het 
IFAW in het achterliggende 
jaar ruimhartig bleven 
steunen, konden we ook 
in 2013 uitvoering geven 
aan onze missie om dieren 
wereldwijd te redden en te 
beschermen. De inkomsten uit 
fondsenwerving bleven stabiel, 
mede dankzij het streven naar 
diversi�catie van inkomsten 
via verschillende kanalen en 
geogra�sche regio’s. Via een 
continu proces van planning 
en evaluatie, gecombineerd 
met gezond �nancieel beheer, 
streeft het IFAW naar een 
maximale e�ectiviteit van de 
programma’s, waarbij we op 
zowel korte als lange termijn 
zoveel mogelijk goodwill 
trachten te genereren.

*De jaarrekeningen van de afzonderlijke IFAW-vestigingen worden opgesteld in overeenstemming met de voor het 
betreffende land geldende grondslagen voor financiële verslaggeving en worden afzonderlijk gecontroleerd.  
De geconsolideerde jaarrekening is zoveel mogelijk samengesteld in overeenstemming met de in de Verenigde 
Staten algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Exploitatie-overzicht

*De jaarrekeningen van de afzonderlijke IFAW-vestigingen worden opgesteld in overeenstemming met de voor het 
betreffende land geldende grondslagen voor financiële verslaggeving en worden afzonderlijk gecontroleerd. 
De geconsolideerde jaarrekening is zoveel mogelijk samengesteld in overeenstemming met de in de Verenigde De geconsolideerde jaarrekening is zoveel mogelijk samengesteld in overeenstemming met de in de Verenigde De geconsolideerde jaarrekening is zoveel mogelijk samengesteld in overeenstemming met de in de V
Staten algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Exploitatie-overzicht

Activa              
  Liquide middelen                 30,708 32,887  
  Vooruitbetaalde kosten en overige (kortlopende) vorderingen               9,771  8,794
  Vaste activa                                      21,057 22,245
  Beleggingen                                       39,704 36,767

Totaal activa               101,240 100,693

Passiva
  Crediteuren en overige (kortlopende) schulden                9,201           10,354
  Overige schulden                   13,380         13,702

Totaal passiva                                                                               22,581 24,056

Netto vermogen                 78,659 76,637
  
Saldo passiva en zuiver vermogen              101,240 100,693

Opbrengsten
  Giften van donateurs                 62,334 64,454 
  Nalatenschappen                 13,533 15,854 
  Schenkingen in natura                16,141 19,898 
  Investeringen en overige bedrijfsopbrengsten                                    5,071   691

Totaal opbrengsten                                  97,079   100,897

Uitgaven
Totaalkosten uitvoering programma’s en bedrijfskosten             94,222        94,232
                     
Saldo opbrengsten en uitgaven                   2,857 6,665

Stichting IFAW

Geconsolideerde Jaarrekening IFAW (voor accountantscontrole*) 
over de boekjaren eindigend op 30 juni 2013 en 2012

Balansoverzicht

2013 2012
$000$000

Organisatie Land Fondsen-
wervingg

International Fund for  
Animal Welfare, Inc. 

Verenigde Staten 91.7% 8.3%

International Fund for  
Animal Welfare  
IFAW in Action

Verenigd Koninkrijk 96.2% 3.8%

International Fund for  
Animal Welfare

Verenigd Koninkrijk 78.5% 21.5%

International Fund for  
Animal Welfare Inc./ 
Fonds international pour  
la protection des animaux inc.

Canada 90.5% 9.5%

Stichting IFAW Nederland 73.9% 26.1%

IFAW Internationaler  
Tierschutz-Fonds gGmbH

Duitsland 83.9% 16.1%

Fonds International pour  
la Protection des Animaux

Frankrijk 88.5% 11.5%

International Fund for  
Animal Welfare  
(Australia) Pty Limited

Australië 84.8% 15.2%

International Fund for  
Animal Welfare NPC 

Zuid-Afrika 94.1% 5.9%

Totaal opbrengsten, 
winsten en andere 

waardevermeerderingen

1 juli 2012 – 30 juni 2013

5.2%

16.6% 13.9%

64.3% • Giften van  
 donateurs

• Nalatenschappen

• Schenkingen  
 in natura

• Investeringen  
 en overige  
 bedrijfsopbrengsten

Stichting IFAW

Toerekening van de programma- en uitvoeringskosten
 boekjaar eindigend op 30 juni 2013

Stichting IFAW          

Programma-
ondersteuning
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Het IFAW opereert wereldwijd 
onder leiding van een gezamen-
lijke raad van bestuur en presi-
dent-directeur.
Via fondsenwervende activiteiten 
brengen we de middelen bijeen, 
die nodig zijn om in elk van de ruim 
40 landen waar we actief zijn, ons 
werk voor dieren te kunnen doen.
De �nanciële informatie op deze 
pagina geeft een overzicht van 
de inkomsten die Stichting IFAW 
in boekjaar 2013 heeft gegener-
eerd en van de wijze waarop deze 
gelden zijn aangewend voor ons 
werk in Nederland en elders in  
de wereld.
Met betrekking tot de kosten eigen 
fondsenwerving heeft Stichting 
IFAW een resultaat behaald van 
23,5 %. Dit is onder de door het  
CBF gestelde norm van 25%.

Stichting IFAW

2013 2012
€000€000

Inkomsten/Uitgaven (vóór accountantscontrol*)        1 Juli - 30 Juni
       

Verklaring van posten   
Opbrengsten  
Giften van donateurs    5,842 5,836

Nalatenschappen         487  487

Schenkingen in natura  -- 28

Investeringen en overige bedrijfsopbrengsten        155 21

Totaal opbrengsten     6,484 6,372

Uitgaven 
Programmaondersteuning   3,657 3,877

Fondsenwerving     1,485 1,557

Administratieve ondersteuning        545 579

Totaalkosten uitvoering programma’s  
en bedrijfskosten 5,687 6,013

Saldo opbrengsten en uitgaven   797 359

We zijn onze donateurs bijzonder veel dank verschuldigd. Meer dan 
een miljoen mensen over de hele wereld stellen ons in staat levens- 
reddende zorg en bescherming te bieden aan dieren in nood. 

We ontvangen die donaties via verschillende kanalen: 

• giften via bank en online • legaten en erfstellingen • giften in natura

• machtigingen • matching-gifts via de werkgever

Wilt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden, neem  
dan contact op met onze donateursafdeling 070 3355011 of ga naar  
www.ifaw.org.

“Wat ik zo mooi vind aan het IFAW is dat ze hun doelen op niet-agressieve wijze 
bereiken en dat ze mensen en gemeenschappen leren hoe ze zelf duurzame 
oplossingen voor dieren in nood kunnen ontwikkelen. Daarom is mijn legaat 
aan het IFAW goed besteed.”  Ankh Hemminga, Nederland

“Jaren geleden las ik in de krant over een IFAW-project en ik was meteen en-
thousiast. Het IFAW houdt me goed op de hoogte van het werk dat ze doen voor 
dieren.”  Edith Wittig, Duitsland

“Het IFAW beschermt in het wild levende dieren en maakt ons ervan bewust hoezeer 
ze door stropers of jagers worden bedreigd. Als we de duurzaamheid van onze 
planeet willen waarborgen, moeten we ook op een duurzame wijze met dieren 
leren omgaan. Ik ben het IFAW dankbaar en ik ben er trots op donateur te zijn.”  
Sabine Diederichs, Verenigd Koninkrijk

Onze donateurs

Programma’s en successen  
in Nederland
Verbod op handel in haaienvinnen
Stichting IFAW lobbyde met succes bij de Neder-
landse regering voor een verbod op de commerciële 
handel in enkele haaiensoorten die als gevolg van 
ongebreidelde overbevissing dreigen uit te sterven. 
Vinvisvlees uit IJsland mag Rotterdamse haven 
niet meer in
Het IFAW voerde met succes actie tegen het trans-
port van walvisvlees via het Rotterdamse havenge-
bied. Rotterdam fungeerde regelmatig als doorvoer- 
haven voor vele tonnen walvisvlees vanuit IJsland 
met Japan als bestemming. Onder druk van het 
IFAW en een aantal andere NGO’s besloot de haven 
geen schepen met walvisvlees meer toe te laten.
Nederlandse overheid neemt stelling tegen stroperij 
In Nederland overhandigden IFAW-medewerkers 
34.545 handtekeningen aan de Staatssecretaris 
van Milieu, Henk Bleker. Met de handtekeningen 
drongen IFAW-donateurs aan op actie om olifanten 
te redden uit handen van stropers en de illegale
ivoorhandel. Tijdens een vergadering van het par-
lement maakte Bleeker ondubbelzinnig duidelijk dat
er op dit moment geen sprake kan zijn van een 
legale verkoop van bestaande voorraden ivoor.
Financiële steun voor patrouilles die Sumatraanse 
tijgers beschermen
Om het Nationaal Park Leuser in Indonesië te 
beschermen en te behouden als een volwaardig 
functionerend ecosysteem waar de bedreigde  
dierenwereld van Sumatra en de mensen die direct 
van dit ecologisch systeem afhankelijk zijn, veilig 
zijn, gaf het IFAW �nanciële ondersteuning aan 
FK-BPKEL, een lokale natuurbeschermingsorganisatie. 
Met het project Eyes on Leuser wordt FK-BPKEL 
geholpen om intensiever en met meer mankracht 
te patrouilleren in gebieden met tijgerpopulaties.
Subsidie voor ezelopvang Bonaire 
Dit opvangcentrum, dat in 1993 door een Nederlands 
echtpaar is opgezet voor zieke, gewonde en ver-
weesde ezels, biedt de ezels van Bonaire onderdak, 
voedsel, drinkwater en medische zorg. Via verhalen 
over de levens en lotgevallen van de ezels worden de 
lokale bevolking, de scholen en de toeristen bewust 
gemaakt van het bestaan van het opvangcentrum 
en het werk dat er wordt gedaan. De schenking van 
het IFAW wordt besteed aan de bouw van een nieuw 
voederstation en een nieuwe stal.
Nederlands Strandingsprotocol
Stichting IFAW heeft de Nederlandse overheid 
geadviseerd inzake het nationale strandingsprotocol, 
dit n.a.v. de stranding van een bultrug in december 
2012. Gebleken is dat in het noorden van Nederland 
het steeds vaker voorkomt dat walvissen aanspoelen.

Arien van der Heijden 
Directeur Stichting IFAW

Stichting IFAW          
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