
Bescherming 
en redding van 
dieren

Wereldwijd hebben 
dieren hulp nodig
Olifanten die door stropers worden 
belaagd, walvissen en zeehonden die 
door jagers dreigen te worden afgeslacht, 
huisdieren en in het wild levende dieren 
die slachtoffer zijn van een ramp: al 
deze dieren zijn op de hulp van mensen 
aangewezen.

Een publicatie van het International Fund for Animal Welfare



pagina 2

Duurzame bescherming 
voor dieren
Het IFAW redt wereldwijd dieren in nood. Natuur- en 
milieurampen, verlies van leefgebieden, commerciële jacht, 
klimaatverandering, conflicten tussen mens en dier, de 
commerciële handel, mishandeling en verwaarlozing – al deze 
problemen brengen het welzijn en voortbestaan van dieren in 
gevaar.

Daarom hanteert het IFAW bij haar wereldwijde hulp aan 
dieren een flexibele en pragmatische aanpak – enerzijds bieden 
we directe hulp aan individuele dieren in nood, anderzijds 
maken we ons sterk voor beleidsmatige veranderingen om 
volledige populaties en hun leefgebieden te beschermen.

Met uw hulp kunnen we deze wereld 
leefbaarder maken voor dieren.

Fred O’Regan  
President-directeur
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Zorg voor in het wild levende 
dieren in India
In India geeft het IFAW samen met 
partnerorganisatie Wildlife Trust of India leiding 
aan het Wildlife Rescue Center, waar gewonde 
dieren en weesdieren – van olifanten en neushoorns 
tot slangen en vogels – worden opgevangen en 
voorbereid op een terugkeer naar de natuur. 

In 2009 hebben we het recordaantal van 320 dieren 
gered, waaronder deze zeldzame nevelpanters.

Een tweede kans voor weesbeertjes
IFAW’s opvangcentrum voor weesbeertjes in 
Rusland heeft tot nu toe al ruim 130 beren 
opgenomen en weer in de vrije natuur uitgezet. Dit 
baanbrekende project wordt intussen wereldwijd 
erkend als het beste modelproject voor de 
rehabilitatie van beren. De rehabilitatietechnieken 
die we daar hebben ontwikkeld, hebben we met 
collega’s wereldwijd gedeeld.

Redding voor pasgeboren 
Afrikaanse pinguïns
Wetenschappers hebben vastgesteld dat de 
populaties Afrikaanse pinguïns in een periode van 
slechts drie generaties met meer dan 60 procent zijn 
afgenomen. Daarom heeft de IUCN, de organisatie 
die een rode lijst van bedreigde diersoorten 
bijhoudt, deze pinguïnsoort nu als ‘bedreigd’ in 
plaats van ‘kwetsbaar’ aangemerkt. 

Kuikens die laat in het seizoen uit het ei komen, 
worden vaak in de steek gelaten als hun ouders 
beginnen te ruien en daardoor niet in staat zijn om 
te zwemmen en voedsel voor hun kroost te gaan 
halen.

Samen met de Southern African Foundation for the 
Conservation of Coastal Birds (SANCCOB) zet het 
IFAW zich in om hongerige kuikens te redden en 
we verzorgen ze gedurende ongeveer drie maanden. 
Daarna kunnen de dieren worden uitgezet in de 
kolonies waarvan ze deel uitmaken.

Noodhulp
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Terwijl de bescherming van populaties, ja zelfs van hele diersoorten onze 
volle aandacht heeft, komen we natuurlijk ook in actie als er individuele 
dieren op onze hulp en zorg zijn aangewezen. We helpen bijvoorbeeld 
dieren die slachtoffer zijn van een ramp. En als we ergens olifanten, 
pinguïns of neushoorns uit een benarde situatie redden, zorgen we 
zonodig voor de rehabilitatie van deze dieren en zetten ze weer uit in de 
vrije natuur.

Het IFAW redt dieren na rampen
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 en tsunami in Japan (2011), 
de aardbeving op Haïti (2010), de aardbeving 
in China (2008), de orkaan Katrina in de 
Verenigde Staten (2005) en de tsunami in 
Zuidoost-Azië (2004). 

Het aantal dieren waar we ons bij al die  
rampen over hebben ontfermd, bedroeg meer 
dan 200.000.
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Van het oorspronkelijk verspreidingsgebied 
van olifanten is nog maar een fractie over. 
De specifiek op bescherming van leefgebied 
gerichte projecten van het IFAW zijn voor 
olifanten letterlijk van levensbelang en zijn 
illustratief voor onze holistische benadering 

Bescherming van leefgebieden voor olifanten
van dierenwelzijnsvraagstukken. We 
willen hiermee bereiken dat natuurparken 
effectiever worden gerund, de controle 
op stropers wordt verscherpt, oplossingen 
worden gevonden voor conflicten tussen 
mensen en olifanten, en de lokale bevolking 
wordt ingeschakeld bij het ontwikkelen van 
strategieën voor een vreedzaam samenleven  
           van mens en dier. 

Leven met olifanten 
Met de groei van de bevolking neemt ook de 
kans van ongewenste confrontaties tussen 
mensen en olifanten toe. Uit dat gegeven wordt 
door sommigen de conclusie getrokken dat er 
teveel olifanten zijn en dat er daarom maar 
olifanten afgeschoten moeten worden, wat het 
einde van hele kudden kan betekenen. Het 
IFAW is echter tegen het doden van olifanten, 
omdat de wetenschappelijke en ethische 
rechtvaardiging daarvoor ontbreekt. 
Daarbij is van groot belang te bedenken, dat 
we olifanten niet alleen op het niveau van 
populaties moeten beschouwen, maar dat we ze 
ook individueel moeten zien als unieke dieren, 
leden van een familie en samenlevingsverband, 
die integraal onderdeel uitmaken van complexe 
ecosystemen. Het IFAW is voorstander van 
het instellen van zogeheten migratiecorridors 
en andere ethisch verantwoorde methoden 
om spanningen tussen mensen en olifanten te 
verlichten.

Tussen de stropers en 
hun prooi in
Als gevolg van de ivoorhandel voltrekt zich 
een tragedie onder olifantenpopulaties, die in 
een groot deel van hun verspreidingsgebied 
snel in omvang afnemen. Het zwaartepunt 
van onze strijd tegen de stropers ligt in delen 
van Centraal-Afrika en West-Afrika, waar 
stropers het meest actief zijn en waar de 
autoriteiten onze hulp hebben ingeroepen.  
Eerst brengen onze experts in kaart waar 
de behoefte aan onze inzet het grootst 
is. Vervolgens leveren ze de training en 
technische bijstand die nodig is voor het 
ontwikkelen van een zo effectief mogelijke 
strategie in de strijd tegen de stropers.

Laat deze reuzen 
niet verdwijnen
Olifanten komen steeds 
meer in het gedrang – ze 
raken leefgebied kwijt, 
komen met mensen in 
conflict, en worden op 
hun huid gezeten door 
ivoorstropers. Het IFAW 
doet haar uiterste best 
om deze alarmerende 
ontwikkeling een halt toe 
te roepen, want ook in de 
toekomst moet er altijd 
plaats blijven  
voor olifanten.
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Blijven er alleen woorden over?
Wettelijke bescherming van dieren mag geen 
loze kreet zijn. Het IFAW voert campagne 
om wettelijke bescherming voor dieren 
af te dwingen – in eigen land, maar ook 
internationaal via bijvoorbeeld de CITES (de 
Conventie inzake de Internationale Handel in 
Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten), het 
Verdrag van Bonn (inzake trekkende wilde 
diersoorten), de Conventie Biodiversteit en 
de Internationale Walvisvaartcommissie. Ook 
wijzen we voortdurend op het belang van 
effectieve controle en toezicht op naleving.

Een diersoort op de rand 
van uitsterven
Voornamelijk door het werk van stropers en de 
illegale handel in tijgerproducten is het aantal 
in het wild levende tijgers geslonken tot 3.000. 
Het IFAW participeert in het Global Tiger 
Recovery Plan, een project waarmee gestreefd 
wordt om in 2022 weer twee maal zoveel tijgers 
in het wild te hebben als nu.

Het IFAW heeft hiervoor parkwachters in 
India en Rusland opgeleid die rechtstreeks 
met stropers geconfronteerd worden. In China 
voert het IFAW campagne om de vraag naar 
lichaamsdelen van tijgers te verminderen en de 
commerciële tijgerfokkerijen te laten sluiten.

De ivoorhandel moet stoppen
Het IFAW is van mening dat de verkoop van 
bestaande voorraden ivoor, in welke omvang 
ook, de vraag naar ivoor aanwakkert en het 
de illegale handel gemakkelijker maakt om 
ivoor op de markt te brengen dat afkomstig 
is van door stropers gedode olifanten. Het 
IFAW voert campagne om een eind te 
maken aan deze verkopen. Ook leiden we 
douaneambtenaren en parkwachters op en 
geven we ze alle mogelijke ondersteuning 
bij de controle op de naleving van 
handelsvoorschriften en in hun strijd  
tegen stropers.

Handel in 
(producten van) 
wilde dieren 
moet stoppen
Als gevolg van de vraag naar producten 
van wilde dieren balanceren sommige 
diersoorten op de rand van uitsterven. 
De enige ‘winnaars’ zijn de makers 
en verkopers van de snuisterijen, 
toverdrankjes en mode-artikelen 
waaraan dieren worden opgeofferd. 
Het IFAW lobbyt voor lokale en 
internationale wet- en regelgeving die 
wilde dieren tegen de illegale handel 
beschermt. We verzorgen trainingen 
aan parkwachters en controleurs en 
proberen consumenten ertoe te bewegen 
geen producten te kopen die van wilde 
dieren afkomstig zijn.
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Gestrand… en gered
Het IFAW Reddings- en Onderzoeksteam 
Zeezoogdieren (MMRR) komt in actie zodra 
ergens zeezoogdieren (dolfijnen, walvissen, 
bruinvissen of zeehonden) zijn gestrand.
Het team opereert voornamelijk op Cape 
Cod in de Verenigde Staten, een locatie waar 
walvissen en dolfijnen veelvuldig in grote 
aantallen aanspoelen. Met elke redding 
van een gestrand dier dragen we ook bij 
aan de verbetering van de protocols die 
bij de redding van zeezoogdieren worden 
gehanteerd.

Van jagen naar bewonderen
In 2010 sponsorde het IFAW de eerste 
conferentie over walvistoerisme die in Japan 
werd gehouden. We roepen alle walvisvarende 
landen op om te stoppen met de walvisjacht 
en in plaats daarvan het walvistoerisme in hun 
land te bevorderen, omdat die bedrijfstak de 
economie in hun kustprovincies duurzaam ten 
goede komt.

Volgens een economische studie waarvan 
de uitkomsten in 2010 werden gepubliceerd, 
namen in het voorgaande jaar 13 miljoen 
mensen in 119 landen deel aan walvisexcursies. 
Dat heeft, in combinatie met alle afgeleide 
commerciële activiteiten, maar liefst EUR 1,5 
miljard aan inkomsten opgeleverd. 
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Onderzoek door Song of  
the Whale
Hoe meer we weten over walvissen, 
hun gedragspatronen en behoeften, 
hoe beter we ze kunnen beschermen. 
Vanaf ons onderzoeksvaartuig, de Song 
of the Whale, doet het IFAW onderzoek 
naar walvispopulaties en werken we 
aan de perfectionering van meet- en 
onderzoeksmethoden en technieken die 
onschadelijk zijn voor dieren. 

We hebben met de Song of the Whale al 
onderzoek gedaan in de Atlantische Oceaan, 
de Middellandse Zee, de Caribische Zee en 
de Oostzee.

Strijd tegen de commerciële 
walvisjacht
Japan, IJsland en Noorwegen maken zich 
nog steeds schuldig aan het harpoeneren van 
deze vriendelijke reuzen. En waarvoor? Voor 
producten die niemand nodig heeft. Sinds 
het wereldwijde verbod op de commerciële 
jacht in 1986 werd ingesteld, zijn al meer dan 
30.000 walvissen door walvisvaarders gedood.

Het IFAW zet zich in om via internationale 
conventies, juridische procedures en 
beïnvloeding van politieke besluitvorming een 
eind te maken aan de commerciële jacht op 
walvissen.

Op de bres voor walvissen
Vervuiling van de oceanen, botsingen met schepen, verstrikt raken in visnetten…er zijn 
momenteel meer gevaren dan ooit die walvissen bedreigen. De ernstigste, maar tegelijk 
eenvoudigst te vermijden bedreiging komt van Japan, Noorwegen en IJsland, die nog 
steeds op walvissen jagen.

Het IFAW is vastbesloten om walvissen niet de prijs te laten betalen voor de gevaren die 
mensen creëren: we lobbyen voor internationaal gedragen beschermende maatregelen, 
we helpen praktische oplossingen te ontwikkelen die de zeeën veiliger maken; en waar 
nodig redden we individuele dieren in nood.

   InternatIonal Fund For anImal WelFare      pagina 11



Een wrede jacht
In 2011 documenteerde het IFAW meerdere 
gevallen van zeehonden die levend werden 
gevild. Elk afzonderlijk geval was een directe 
schending van de Canadese wetgeving op dit 
punt. De zeehondenjacht vindt in gevaarlijke 
omstandigheden plaats. Vanaf glibberige, 
schuivende ijsschotsen is het moeilijk om een 
zeehond snel en pijnloos te doden. Bovendien 
is er tijdens de jacht nauwelijks sprake van 
Canadees overheidstoezicht.

Economisch niet van betekenis
Met de Canadese commerciële 
zeehondenindustrie wordt jaarlijks nog geen 
miljoen euro verdiend. Dat weerhoudt de 
Canadese overheid er overigens niet van 
om €7 miljoen uit te trekken om het EU-
handelsverbod op zeehondenproducten 
via de Wereld Handels Organisatie aan te 
vechten. De Canadese regering zou dat geld 
beter kunnen investeren in duurzame vormen 
van levensonderhoud voor de bevolking in de 
kustprovincies. 

Te weinig ijs voor zeehonden
In de afgelopen tien jaar is de hoeveelheid 
zeeijs in de Golf van St. Lawrence sterk 
afgenomen. Nooit eerder werd zo weinig 
ijs gemeten in de Atlantische wateren van 
Canada als in 2010.  

Volgens onderzoekers zijn wellicht 90% van 
de pasgeboren zeehonden als gevolg van 
het tekort aan ijs gestorven. Toch ging de 
commerciële jacht gewoon door.

Geen markt meer voor huiden
Met steun van donateurs wereldwijd had 
het IFAW een belangrijk aandeel in de 
totstandkoming van het EU-handelsverbod 
op zeehondenproducten in 2009. We zullen 
dit verbod verdedigen tegen de Canadese 
overheid, die het via de Wereld Handels 
Organisatie wil proberen te omzeilen. Ook 
proberen we te voorkomen dat de handel 
in zeehondenproducten zich nog verder 
uitbreidt naar China en andere afzetgebieden. 

Zeehondenpups gered  
in Rusland
In maart 2009, na een 15 jaar durende 
campagne door het IFAW, verbood Rusland 
in de Witte Zee de jacht op zeehonden jonger 
dan 1 jaar, die tot nog toe jaarlijks ruim 
35.000 zadelrobben het leven kostte.

Op de bres voor 
zeehonden

Nadat onze foto’s van de wrede 
commerciële zeehondenjacht in Canada 
voor het eerst in de media waren 
verschenen, zijn we over de hele wereld 
mensen gaan mobiliseren om een eind 
te maken aan deze wrede en zinloze 
jacht. Niemand zit immers te wachten 
op producten van zeehondenbont en de 
commerciële markt voor zeehondenvlees 
stelt nauwelijks iets voor. Geen enkel 
dier zou zo’n wrede dood mogen sterven, 
zeker niet voor producten die niemand 
nodig heeft.
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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.

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

In 37 arme townships rond Johannesburg 
verlenen medewerkers van IFAW’s mobiele 
dierenkliniek gratis zorg aan dieren. Daar 
kunnen ongeveer 700 dieren per week 
behandeld worden.

Elk jaar trekken dierenartsen en voorlichters 
van het IFAW naar het noorden van Canada 
om zich, in de afgelegen Cree-nederzettingen 
aan de James Bay, over huisdieren te 
ontfermen.

Hulp voor honden en katten
Verschillende landen hebben verschillende culturen, maar één ding hebben ze 
met elkaar gemeen: als de bevolking van een land lijdt, lijden ook de dieren. 
IFAW’s huisdierenteam werkt volgens het grondbeginsel voor verantwoorde 
zorg en bescherming. Dat houdt onder meer in, dat de samenleving wordt 
gestimuleerd om te voldoen aan de basisbehoeften van honden en katten.

Richtlijnen voor dierenwelzijn 
Om een gezond en gelukkig leven te 
kunnen leiden, moeten dieren de volgende 
‘vrijheden’ genieten:

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

2. Vrij van fysiek en thermaal ongerief.

3. Vrij van pijn, verwonding en ziektes.

4. Vrij van angst en chronische stress.

5. Vrij om natuurlijk gedrag te vertonen.

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 onze kliniek te 
vervoeren. In dit gebied met meer dan een 
miljoen inwoners is het IFAW de enige 
verstrekker van medische zorg voor dieren.



Visit IFAW’s website www.ifaw.org to sign the petition for elephant protection 
and let your government know you want them to vote against ivory trade. 

Join the Herd

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

Liefdevolle zorg en verantwoordelijkheid 
voor dieren kan 

IFAW’s Animal Action educatieprogramma leert kinderen 
dieren liefdevol te benaderen en verantwoordelijkheid voor 

ze te nemen binnen de omgeving die we met ze delen. 

Elk jaar bereiken we meer dan 5 miljoen kinderen 
in vijftien landen met een lesprogramma, dat aan de 

onderwijsvereisten voor de verschillende doelgroepen 
voldoet. Ook organiseren we activiteiten die ontleend zijn 

aan krantenartikelen of gerelateerd zijn aan gebeurtenissen 
of verhalen uit de leefomgeving van de scholieren.

En elk jaar staat in ons Animal Action 
educatieprogramma weer een ander dier centraal. Wilt u 
een exemplaar van ons laatste Animal Action lespakket 

ontvangen, neem dan contact op met ons kantoor  
IFAW-Nederland of kijk op www.ifaw.org.

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


