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De artikelen in deze uitgave laten de vele manieren zien waarop het 
IFAW steeds weer terreinwinst boekt voor dieren: we hebben het 
verbod op de handel in zeehondenproducten met succes verdedigd 
en walvisjagers in toom gehouden, we zijn opnieuw zeer actief 
geweest voor olifanten, en we hebben verwaarloosde dieren in 
gevangenschap een nieuw thuis gegeven. 

En bij ieder nieuw succes weet ik dat het de vele blijken van steun en 
betrokkenheid zijn die ons in staat stellen deze wereld leefbaarder te 
maken voor dieren. Zonder mensen zoals u zouden we nooit zulke 
duurzame veranderingen in het leven van dieren teweeg kunnen 
brengen!

Met oprechte dankbaarheid,

 

Azzedine Downes 
President-directeur

Importverbod 
zeehondenproducten 
blijft overeind
De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft recent geoordeeld 
dat het verbod op de handel in zeehondenproducten van de 
EU rechtmatig is, en dit is een mijlpaal voor de zeehonden. 
Het handelsverbod werd al in 2009 ingesteld, maar werd door 
Canada en Noorwegen aangevochten bij de WTO. Na een reeks 
hoorzittingen en beroepszaken heeft de WTO het verbod nu 
definitief goedgekeurd.

Overwinning!
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De oprichter van het IFAW 
trok zich het lot van de 

zeehonden aan
Brian Davies groeide op in een steenkoolgebied in 
Wales. In 1955 vertrok hij naar Canada om daar 
een beter leven op te bouwen. Door zijn voorliefde 
voor dieren kwam hij terecht bij de Canadese 
dierenbescherming, waar hij werd uitgenodigd getuige 
te zijn van de ‘humane’ behandeling van zeehonden.

In 1966 was hij voor het eerst als waarnemer bij de 
zeehondenjacht. “…30 meter verderop zag ik een 
witte zeehondenpup op zijn rug op het ijs liggen. Een 
jager was het beestje levend aan het villen. Toen ik in 
de ogen van het zeehondje keek, zag ik zijn wanhoop, 
angst en pijn.” 

Bij terugkeer van het ijs kwamen de andere 
waarnemers met suggesties voor het humaner maken 
van de jacht. Brian was de enige die opstond en zei: 
“Deze jacht kun je onmogelijk humaan maken.”

Na meerdere jaren strijd met de Canadese regering 
en de zeehondenjagers zelf, die in de tegenaanval 
gingen, richtte hij het IFAW op. De organisatie werd 
de enige stem die opriep tot beëindiging van Canada’s 
commerciële zeehondenjacht.

In 1969 kon hij niet vermoeden 
dat hij nog zo veel meer zou 
bereiken. De visie, de droom en 
de vastberadenheid van Brian 
zijn tot op de dag van vandaag 
een bron van inspiratie voor de 
medewerkers en donateurs van het 
IFAW en dierenliefhebbers over de 
hele wereld. 

Overwinning!
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Wat betekent deze uitspraak 
voor de zeehonden? 
Sheryl Fink, hoofd van IFAW’s 
Wildlifecampagnes in Canada, vatte 
de uitspraak en de betekenis ervan 
voor de zeehonden samen: “Dit is een 
fantastische dag voor de zeehonden. 
De Canadese en Noorse regering 
hebben alle denkbare technische 
tegenargumenten in stelling gebracht, 
maar redelijkheid en compassie hebben 
uiteindelijk gezegevierd.” 

De EU zelf vormt slechts een kleine 
markt voor zeehondenproducten, maar 
heeft desondanks een belangrijke 
invloed op de rest van de wereld. Er zijn 
inmiddels 34 landen die de handel in 
zeehondenproducten hebben verboden.  

Deze terugloop in de vraag naar 
zeehondenproducten heeft ertoe 
geleid dat de Canadese regering op 
dit moment meer geld investeert in het 
overeind houden van de jacht dan deze 
daadwerkelijk oplevert.

IFAW-donateurs hebben het voortouw 
genomen bij wereldwijde protesten tegen de 
wrede commerciële zeehondenjacht.
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Sheryl Fink bezoekt de zeehonden in 
hun kraamgebied.

Het IFAW heeft Canadese politici en 
visserijgemeenschappen langs de 
Atlantische kust van Canada steun 
toegezegd bij initiatieven om de 
zeehondenjacht definitief te beëindigen 
en om betere oplossingen voor de 
toekomst te ontwikkelen.

Een belangrijke ontwikkeling 
met het oog op dierenwelzijn
Voor het IFAW is de commerciële 
zeehondenjacht in Canada altijd 
onlosmakelijk verbonden geweest met 
wrede praktijken. 

Vanaf het moment dat onze oprichter, 
Brian Davies, voor de allereerste keer 
zag hoe pasgeboren zadelrobben 
genadeloos werden afgeslacht op het ijs, 
wist hij dat een dergelijke jacht nooit ofte 
nimmer humaan zou kunnen zijn.

En de WTO heeft nu ingestemd met 
deze uitspraak. Bovendien heeft de 
handelsorganisatie hiermee bepaald dat 
niet-handelsgerelateerde overwegingen 
– dierenwelzijn in dit geval – wettelijke 
gronden kunnen zijn voor het inperken 
van de handel.

En dat is belangrijk. In feite betekent dit 
dat de publieke moraal bij internationale 
handelskwesties kan worden 
meegewogen en als zodanig kan worden 
ingezet om dieren te beschermen.

Dit is uiteraard geweldig nieuws voor de 
zeehonden. En omdat de WTO heeft 
geoordeeld dat deze wreedheden tegen 
dieren als een morele kwestie kunnen 
worden aangemerkt, zou het ook 
geweldig nieuws kunnen zijn voor andere 
dieren in vergelijkbare omstandigheden.

Denk bijvoorbeeld aan vleeskalveren  
die hun hele leven doorbrengen in 
een hok dat zó klein is dat ze zich niet 
eens kunnen omdraaien. Of aan  
puppy’s in ‘puppyfabrieken’, die bij  
hun moeder worden weggehaald en  
met veel te veel in een kleine kooi  
worden gestopt, zonder goede  
voeding en medische zorg.

Al deze dieren zouden van deze 
uitspraak kunnen profiteren. 

Hartelijk dank dat u ons blijft steunen 
om een einde te maken aan Canada’s 
commerciële zeehondenjacht, en alle 
andere wreedheden tegen dieren.

IFAW’s eerste overwinning voor de 
zeehonden was de beëindiging van de jacht 
op pasgeboren zeehondjes, de zogenaamde 
‘whitecoats’, in 1987.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/wto-uitspraak-zeehondenproducten-van-belang-voor-dierenwelzijn-het-algemeen
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Wanneer oorlog en opstand 
uitbreken, komt het normale leven 
volledig tot stilstand. Veel mensen 
ontvluchten hun huizen en belanden 
in vluchtelingenkampen en andere 
opvangcentra. Ze arriveren er vaak te 
voet, en hebben nauwelijks of geen tijd 
gehad om hun vlucht voor te bereiden. 

Huisdieren en vee blijven in veel gevallen 
achter. Soms worden ze voor vertrek 
naar lokale asiels gebracht. Maar het 
gebeurt ook dat ze in verlaten huizen 
achterblijven, of vastgebonden in de 
tuin of op bedrijfsterreinen worden 
achtergelaten. Deze dieren komen om 
van honger en dorst – tenzij er hulp komt. 

Steeds vaker steunt het IFAW lokale 
organisaties in landen waar dieren het 
slachtoffer zijn van oorlog en geweld.

Voer voor honden in het 
oosten van Oekraïne
Volgens de Verenigde Naties zijn er 
als gevolg van gevechten tussen de 
autoriteiten in Kiev en separatisten meer 
dan een miljoen Oekraïners op de vlucht. 
Mensen hebben noodgedwongen hun 
huizen verlaten. Huisdieren en vee zijn 
achtergelaten. Dierenasiels kunnen de 
enorme toestroom niet aan. 

Het IFAW heeft hulp toegezegd aan een 
dierenasiel genaamd Pif, in de verwoeste 
stad Donetsk. Dit grootschalige asiel 
vangt achtergelaten, uitgehongerde 
honden uit veel van de door de oorlog 
getroffen gebieden op. Het IFAW heeft 
geld beschikbaar gesteld voor Pif en 
een andere locatie, waarmee voer kan 
worden aangeschaft voor 1.100 honden. 

Dierenlevens redden in Libië
Niet lang nadat de Nationale 
Overgangsraad (NTC) de controle over 
de Libische hoofdstad overnam, heeft 
het IFAW de dieren van Tripoli Zoo samen 
met lokale partners levensreddende 
hulp geboden. Dankzij de steun van 
het IFAW waren de uitgehongerde, 
getraumatiseerde dieren – bijna 900 
in totaal – verzekerd van voldoende 
voedsel en water. Daarnaast zorgde het 
IFAW ook voor medicijnen en andere 
benodigdheden voor de dieren. 

Noodhulp voor dieren in de 
dierentuin van Tunis  
Het IFAW is van mening dat wilde dieren 
voor zover mogelijk altijd thuishoren 
in de natuur. Dat neemt niet weg dat 
we alle dieren willen helpen, ongeacht 
de aard van de problemen waarin ze 
verkeren. Toen er in Tunesië politieke en 
sociale onrust uitbrak, gevolgd door een 
revolutie, kwam het IFAW in actie voor  
de dieren in de dierentuin van Tunis, die 
het slachtoffer dreigden te worden van  
de situatie.

Dierenhulp in de nasleep van 
de revolutie  
In de dagen in aanloop naar de val van 
president Mubarak en enige tijd daarna, 
was Egypte een land in chaos. De 
geldstroom van toeristen droogde op en 
voedsel werd schaars. Veel Egyptenaren 
verlieten de regio – sommigen voorgoed, 
anderen slechts tijdelijk. Duizenden 
paarden, honden, katten en andere 
dieren bleven achter.

Het IFAW besloot financiële steun en 
hulp te geven voor de opvang van 
ondervoede, in de steek gelaten en slecht 
verzorgde dieren. In samenwerking met 
de Egyptian Society for Mercy to Animals 

Met steun van het IFAW zijn in Egypte een kliniek 
en voederstations ingericht voor kamelen en 
paarden.

(ESMA) zorgde het IFAW voor voedsel 
voor honderden uitgehongerde paarden, 
die zonder onze hulp ten dode waren 
opgeschreven. Daarnaast schonken  
we een noodbedrag aan ESMA voor  
de aanschaf van voer voor de meer  
dan 600 dieren in het opvangcentrum  
van ESMA en tientallen in de steek 
gelaten huisdieren die later nog  
werden opgevangen. 

Na de val van Bagdad  
In 2003 stuurde het IFAW in allerijl een 
team van deskundigen en dringend 
noodzakelijk voer en medicijnen naar  
de dieren in de dierentuin van Bagdad. 
We wisten dat de getraumatiseerde 
dieren het zonder voedsel en water niet 
lang zouden redden. We brachten onder 
meer drie ton vlees naar de dierentuin 
voor de leeuwen en de cheeta’s, voedsel 
voor de andere dieren, en medische 
benodigdheden, zoals kits voor 
sondevoeding, hechtmateriaal  
en antibiotica.

Noodhulp

Toen dierenasiel Pif als gevolg van de politieke crisis in Oekraïne honderden 
honden opnam, zorgden de donateurs van het IFAW ervoor dat het voer en de 

medicijnen waaraan zo dringend behoefte was, er kwamen.

Hulp voor 
dieren in 
oorlogsgebied

Waar mensen door oorlogsgeweld uit hun huizen worden 

verdreven, komt het IFAW in actie om de dieren die 

noodgedwongen werden achtergelaten, te redden. 

Hartelijk dank dat u ons heeft geholpen 
getroffen dieren in oorlogsgebieden de 
juiste zorg en een tweede kans te geven. 
Met uw steun kunnen we nog meer dieren 
in nood helpen.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/crisis-oekra%C3%AFne-redding-van-dieren-gaat-door-ondanks-de-gevaren


Belangrijke stappen vooruit in Afrika
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Een eeuwenoude doorgang 
veiliggesteld

Met de historische overeenkomst 
die het IFAW in 2013 sloot met 1.600 
landeigenaren van de Massaï Olgulului/
Ololarashi Group Ranch is een 
kritische doorgangsroute voor olifanten 
veiliggesteld. Het land maakt deel uit van 
de Kitenden Corridor, een doorgang van 
Amboseli National Park in Kenia naar de 
Kilimanjaro in Tanzania. De overeenkomst 
betekent een belangrijke stap vooruit en 
stelt het land veilig voor de olifanten die er 
al eeuwenlang gebruik van maken.

In september van dit jaar kwam er een 
vervolg, met de onthulling van een 
Kitenden Tourism Investment Plan voor de 
toeristische ontwikkeling van het gebied. 
Daarnaast stelde het IFAW ook een 
educatiefonds beschikbaar ter waarde van 
US $200.000. Hiermee wordt leerlingen 
geleerd om in plaats van met landbouw op 
andere manieren in hun levensonderhoud 
te voorzien, zodat dit olifantenleefgebied 
beschermd blijft.

Door de leden van de gemeenschap aan 
andere bronnen van inkomsten te helpen, 
en door de volgende generatie Massaï 

bewust te maken van het belang van 
natuurbehoud, hopen we de bescherming 
van deze unieke olifantenpopulatie ook 
voor de toekomst veilig te stellen.

Bescherming voor 
weesolifanten

Via onze samenwerking met Game 
Rangers International in het Elephant 
Orphanage Project in Zambia, helpen 
we 24-uurszorg mogelijk te maken 
voor achtergelaten en verweesde 
olifantenkalfjes. 

Vorige zomer hebben we geassisteerd 
bij de overplaatsing van twee driejarige 
kalveren, Kavalamanja en Maramba. Zij 
verhuisden van het jonge olifantjesverblijf 
naar een afgelegen deel van Kafue 
National Park, om daar te wennen aan 
hun definitieve terugkeer in het wild. Een 
dag na de verhuizing liepen ze al een 
ochtend met een wilde kudde mee om te 
foerageren. 

In het verblijf voor jonge olifantjes 
boekt de kleine Suni opmerkelijke 
vooruitgang. Nadat ze haar moeder 
was kwijtgeraakt, werd ze door een 

Ruim baan voor de olifanten
Of het nu gaat om de verzorging 
van jonge olifantjes… de 
bescherming van trekgebieden 
van olifanten… of het bevorderen 
van het vreedzaam samenleven 
van mensen en olifanten, het 
IFAW zet zich met hart en ziel 
in voor het voortbestaan van de 
olifant die zijn leefgebied steeds 
verder ziet slinken.

onbekend persoon aangevallen die haar 
met een bijl zo ernstig verwondde dat 
haar rechterachterpoot verlamd raakte. 
Een speciale laars zorgt er nu voor dat 
ze de kracht in de spieren in haar poot 
terugkrijgt. En inmiddels kan ze zelfs al 
enkele uren per dag zonder de brace.

Leven met olifanten  

Een jaar na de oprichting van de 
Chikolongo Community Fish Farm 
in Liwonde National Park, Malawi, 
plukken de gemeenschapsleden de 
vruchten: inkomsten en een veilige 
watervoorziening. 

Het IFAW leidt wildopzichters op om de 1.400 
olifanten die in en rond Amboseli National Park 
leven, te beschermen.

Vier kleine olifantjes zijn er op dit moment 
in de crèche van het Elephant Orphanage 
Project en ze doen het prima.

Voordat de visfarm en een elektrisch 
beveiligd wildhekwerk waren aangelegd, 
trotseerden veel vrouwen het gevaar van 
aanvallen door krokodillen, nijlpaarden 
en olifanten omdat ze te voet door het 
park water moesten gaan halen bij de 
rivier de Shire. En er waren omwonenden 
die het park in gingen om met strikken 
wilde dieren te vangen. Nu beschikken 
de mensen door de aangelegde visfarm 
over een duurzame bron van eiwitten 
voor hun gezinnen en hebben ze de 

Een stralende Suni geniet van een modderbad.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/de-kitenden-conservancy-samenwerking-het-belang-van-olifanten-%C3%A9n-mensen-kenia
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Belangrijke stappen vooruit in Afrika Verschil maken

Dr. Michael Savage is 
bekend als gastheer van 
het populaire landelijke 
radioprogramma Savage 
Nation, maar ook als 
auteur van 28 boeken, 
waaronder zes New York 
Times bestsellers.
Zijn vrouw, Janet Weiner, is de andere 
helft van dit ‘powerkoppel’ – zij is 
bekend als CFO en COO van Rockstar 
Energydrinks en om haar passie voor 
goede doelen.

Wat veel mensen niet weten over 
Savage en Weiner, is dat ze fervente 
dierenliefhebbers zijn en zich regelmatig 
kritisch uitlaten over mensen die dieren 
voor hun plezier of uit winstbejag 
mishandelen of doden. 

“Wij steunen het IFAW omdat zij echt iets 
doen. Veel organisaties hebben goede 
bedoelingen, maar komen niet met 
praktische oplossingen,” aldus Savage. 

Hij is ook bang dat we niet veel tijd meer 
hebben. “Wat heeft het voor zin om 
te helpen?” vraagt hij, om dan zelf het 
antwoord te geven: “Een oorlog win je 
slag voor slag. Je moet blijven vechten.” 

En hij laat het niet bij woorden alleen. 
Het koppel heeft recent nog een grote 
donatie van $50.000 gedaan voor de 
aanpak van stropers, Ze hebben nu in 
totaal $125.000 geschonken voor steun 
aan de parkwachters die in de frontlinie 
opereren en moedigen anderen aan zich 
eveneens voor dit doel in te zetten.

“Tegenover de wreedheden waartoe 
de mens in staat is, zijn dieren in wezen 
hulpeloos. Het eerste dat je opvalt als je 
een olifant ziet, is dat hij zo enorm groot 
is. De mens is zich echter vaak minder 
goed bewust van zijn eigen macht. 
Daarom is het belangrijk dat we elkaar 
erop blijven wijzen hoe gemakkelijk we 
veel schade kunnen aanrichten,” aldus dr. 
Savage. 

Door de manier waarop ze het werk van 
het IFAW ruimhartig steunen en onder de 
aandacht brengen bij anderen, maken 
dr. Savage en mevrouw Weiner een 
belangrijk verschil voor de dieren.

We zijn bijzonder dankbaar dat ze ons 
steunen en zoveel anderen inspireren om 
dieren te helpen. 

Een krachtig 
koppel met hart 
voor dieren

De Chikolongo Fish Farm heeft een oppervlakte 
van zo’n 1.000 bij 500 meter, en levert voedsel en 
inkomsten op voor de gemeenschap van Liwonde.

kans om met het kweken van vis in hun 
levensonderhoud te voorzien. Bovendien 
hebben olifanten en andere dieren niet 
langer te lijden onder stropers.

Vorig jaar zijn we begonnen de 
mogelijkheden te onderzoeken om zes 
gemeenschappen langs de westelijke 
grens van het park te helpen andere 
vormen van levensonderhoud te 
vinden. Met deze projecten willen 
we stropersactiviteiten in het park 
verminderen en de bevolking helpen 
lokale inkomstenbronnen aan te boren.

Op een van de scholen is kortgeleden 
ons Animal Action Educatieprogramma 
gestart om de kinderen te leren de 
olifanten en andere dieren die zij iedere 
dag tegenkomen, te waarderen en er in 
harmonie mee samen te leven.

Versterking voor parkwachters
Het IFAW zet zich op veel fronten in 
voor de bescherming van olifanten. Eén 
daarvan is het trainen en uitrusten van 
parkwachters die aan de frontlinie strijd 
leveren tegen criminelen die olifanten 
doden om hun ivoor.

In samenwerking met Game Rangers 
International en Interpol heeft het IFAW 36 
parkwachters en opsporingsambtenaren 
van de Zambia Wildlife Authority getraind 
in het omgaan met handvuurwapens, 
opsporings- en arrestatieprocedures, en 
manieren om de risico’s tijdens anti-
stropersoperaties zoveel mogelijk te 
beperken. 

Bij invallen in de periode na de training 
arresteerden opsporingsambtenaren 
twee dealers die luipaardhuiden, ivoor, 
leeuwenolie en diamanten verkochten. 
Enkele maanden later arresteerden 
agenten 28 stropers en namen ze 20 
vuurwapens, 3 voertuigen, 12 strikken, 
uiteenlopende soorten munitie en 92,5 kg 
bushmeat in beslag.

In Amboseli National Park hebben we 
20 leden uit de gemeenschap opgeleid 
tot wildopzichters om olifanten te 
beschermen tegen stropers, en twee 
patrouillevoertuigen beschikbaar gesteld 
voor de uitvoering van hun taken. De 
komende vier jaar zal het IFAW nog eens 
circa 40 opzichters opleiden.

Ook hebben we parkwachters in Liwonde 
getraind om de toekomst van het park als 
een van de belangrijkste toevluchthavens 
voor olifanten en een indrukwekkende 
variatie aan andere wilde dieren in zuidelijk 
Afrika, veilig te stellen.

Toekomstgerichte aanpak

Onze brede aanpak omvat bescherming 
van olifanten in het veld, bestrijding 
van smokkelaars, en het geven van 
voorlichting aan consumenten over 
gevaren die wilde dieren bedreigen. 
In onze ogen is dit de beste manier 
om ervoor te zorgen dat olifanten nog 
generaties lang op onze aarde zullen 
rondlopen.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer


Programma update
Kelly Donithan vond via het Wildlife Rescue 
Netwerk nieuw onderdak voor de dieren uit 
een vervallen opvangcentrum in New York.

Tijgers, leeuwen, beren, wolven en een vos – het was een van 
de grootste en meest gecompliceerde ‘vangoperaties’ waaraan 
het IFAW ooit heeft meegewerkt. De dieren bevonden zich in een 
vervallen opvangcentrum in New York. Veel van de dieren kregen 
onvoldoende te eten en leefden onder slechte omstandigheden.

Amerikaans 
netwerk voor hulp 
aan wilde dieren in 
gevangenschap
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Kelly Donithan van IFAW’s Wildlife Rescue 
Programma moest een veilig nieuw 
onderkomen zien te vinden voor de 20 
dieren, en dat moest snel. Via ons nieuwe 
Wildlife Rescue Netwerk slaagde ze erin 
voor alle dieren een plekje te vinden waar ze 
op deskundige zorg konden rekenen. 

Het netwerk is een efficiënt middel om 
reddingsverzoeken door te geven aan 
gekwalificeerde opvangcentra door heel de 
Verenigde Staten. 

Het werd opgericht kort nadat het IFAW en 
de Global Federation of Animal Sanctuaries 
in 2013 gezamenlijk de allereerste Big Cat 
Sanctuary Workshop organiseerden. 

De werkgroep werd gehouden om 
uitwisseling van beste praktijken tussen 
opvangcentra overal in de Verenigde Staten 
te stimuleren. Een belangrijk doel van de 
bijeenkomst was het vinden van betere 
manieren voor onderlinge samenwerking. 

Kelly was in gesprek met de directeur van 
een opvangcentrum toen ze allebei een 
sms-alert kregen over een vermist kind. Ze 
bedachten dat het handig zou zijn om een 

vergelijkbaar systeem te hebben voor 
wilde dieren die gered en ondergebracht 
moeten worden. 

“Om onderdak te vinden voor dieren 
waren vaak heel wat e-mails en 
telefoontjes nodig,” aldus Kelly. “Dat 
kostte heel veel tijd. En ik vroeg me af 
hoe het zou zijn als we een systeem 
hadden waarmee we informatie heel snel 
onder de opvangcentra zouden kunnen 
verspreiden.” 

Kelly besloot de proef op de som 
te nemen met het Send Word Now 
programma. “Hiermee kun je contact 
opnemen met mensen via sms, voicemail 
of e-mail,” vertelt ze. “Wij sturen informatie 
rond over wilde dieren die moeten worden 
gered en elders ondergebracht, en zij 
reageren als ze daarbij kunnen helpen.”

Zo kunnen verzoeken om hulp sneller 
worden verspreid – en geredde dieren 
sneller worden geplaatst.

In het geval van de reddingsactie in 
New York stuurde Kelly vrijdagmiddag 
een bericht rond waarin ze vroeg om 

onderdak voor zeven grote katten. En om 
vijf uur ‘s middags had ze voor alle dieren 
een plekje gevonden. 

Of de dieren nu in beslag worden 
genomen, of vrijwillig overgedragen, 
binnen het Wildlife Rescue Netwerk is 
snelheid altijd van essentieel belang. 

“Mensen die vrijwillig afstand doen, zijn 
vaak erg emotioneel,” aldus Kelly. “Soms 
is de situatie nijpend en moet de eigenaar 
in korte tijd een beslissing nemen. Als 
wij eigenaren het vertrouwen kunnen 
geven dat de dieren op een veilige plek 
terecht komen, dan maakt dit het voor 
de eigenaar gemakkelijker om zijn dieren 
over te dragen.” 

Wanneer dieren vanuit een slecht 
functionerend opvangcentrum worden 
weggehaald, zoals in New York, dan is 
snelheid zelfs nog belangrijker. “We willen 
die dieren zo snel mogelijk weghalen. 
Als de zorg voor de dieren niet goed is, 
dan levert dit gevaren op voor dieren en 
mensen.” 

In het verleden leverde de zoektocht 
naar nieuwe onderkomens voor dieren 
de eigenaren en wetshandhavers 
soms de nodige frustraties op. Via het 
Wildlife Rescue Netwerk kan het IFAW 
snel in contact komen met een groot 
aantal opvangcentra. En aangezien de 
beschikbare ruimte in opvangcentra 
voortdurend wisselt, is het netwerk een 
handig middel om voor elke situatie de 
beste oplossing te vinden. 

“Op deze manier is het voor de eigenaren 
minder stressvol, en zijn de lijnen tussen 
de opvangcentra onderling korter,” aldus 
Kelly.

Tot nu toe zijn 16 opvangcentra in 11 
staten aangesloten bij het Wildlife Rescue 
Netwerk. Nu het netwerk opgezet en 
operationeel is, wil het IFAW meer 
opvangcentra laten aansluiten, zodat 
dieren in nood nog sneller kunnen worden 
ondergebracht.

New York beschermt 
grote katachtigen
Er zijn rondreizende dierentuinen en andere 
exploitanten die hun bezoekers aanmoedigen 
jonge dieren te aaien, of geld vragen voor 
het nemen van foto’s of andere vormen van 
direct contact met grote katachtigen. En dat is 
gevaarlijk voor zowel mens als dier.

Een nieuwe wet in New York, op initiatief 
van het IFAW, beschermt leeuwen, tijgers en 
andere grote katten tegen mishandeling en 
inhumane leefomstandigheden via een verbod 
op contact tussen mensen en grote katachtigen.

Het IFAW dringt er bij federale wetgevers op 
aan om het voorbeeld van New York te volgen, 
met een landelijke aanpak van problemen die 
samenhangen met het bezit, de verzorging en 
het fokken van grote katachtigen. Problemen 
die onnodig leed veroorzaken bij zowel mens 
als dier. 

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
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Laatste nieuws uit Rusland

De hulpeloze jongen kruipen dicht tegen 
de verwarmingselementen aan die de 
warmte van de troostrijke moederbuik 
nabootsen. De beertjes krijgen acht keer 
per dag een fles met een vitaminerijk 
melk/ei-mengsel dat ze nodig hebben om 
aan te sterken. Na elke voeding worden 
ze gemasseerd om hun spijsvertering op 
gang te brengen. Zonder deze intensieve 
zorg zouden deze beertjes al snel ziek 
worden en doodgaan.

Voor deze speciale manier van met de 
hand grootbrengen, zijn deskundige 
medewerkers nodig. Zij hebben speciale 
methodes ontwikkeld, en beschikken 
over de noodzakelijke medische kennis 
om ervoor te zorgen dat de jonge 

beren niet alleen overleven, maar zelfs 
uitstekend gedijen. 

In 1995 startte het IFAW een 
samenwerking met dr. Valentin 
Pazhetnov, een vermaard bioloog, en zijn 
familie, oprichters van het baanbrekende 
Berenopvangcentrum in Bubonitsky, 
450 km ten westen van Moskou. Via 
dit opvangcentrum zijn inmiddels 
meer dan 200 beren met succes terug 
uitgezet. Daarmee schaart het centrum 
zich onder de meest toonaangevende 
rehabilitatiecentra voor beren. 

De meeste beertjes die bij het centrum 
worden binnengebracht, gewoonlijk 
in januari en februari, zijn nog maar 

enkele dagen oud. Ze wegen ongeveer 
een halve kilo en hun oren en ogen 
zijn nog niet open. Na een vaak lange 
reis van honderden kilometers naar 
het opvangcentrum, zijn ze angstig, 
ondervoed en hebben ze te lijden gehad 
onder de weersomstandigheden. 

De jongen groeien snel. Binnen enkele 
maanden eten ze vier keer per dag een 
verrijkte melkachtige pap uit een kom. Ze 
brengen meer tijd buiten hun boxen door, 
verkennen het jonge beertjesverblijf en 
maken contact met elkaar. 

In april verhuizen ze naar een lodge in 
het bos, waar ze vrij mogen rondlopen 
in een met hekken afgezet verblijf. Zo 
kunnen ze wennen aan het leven in de 
vrije natuur. Menselijk contact wordt 
hier tot een minimum beperkt, zodat ze 
kleine familiegroepjes van 2 tot 4 jongen 
vormen. Net als de meeste jonge dieren 
vullen ze hun dag graag met spelen, 
verkennen en leren.

Naarmate de lente vordert, groeien 
en ontwikkelen de jongen zich verder. 
Instinctief leren ze defensief gedrag aan, 
zoals in bomen klimmen als ze ergens 
van schrikken.

Omdat ze zo hard groeien, hebben de 
jonge beren voortdurend honger. Ze leren 
zelf voedsel vinden en besteden uren 
aan het zoeken naar eetbare scheuten 
en twijgen. Ook graven ze als aanvulling 
op hun dagelijkse pap naar insecten 
en larven, die de eiwitten leveren die ze 
nodig hebben.

Ze zijn niet langer de hulpeloze jonge 
beertjes die in januari of februari werden 
binnengebracht.

In de zomer wordt de omheining van hun 
verblijf in het bos opengezet, zodat ze de 
nabijgelegen velden en het omringende 

bos kunnen verkennen. Ze vinden eten 
in een haverveld. Hiermee bouwen ze 
de voorraad lichaamsvet op die ze nodig 
hebben om de komende winter door te 
komen, waarin ze zes maanden lang een 
winterslaap houden. 

Begin september, als ze 8 maanden 
of ouder zijn, zijn de beren klaar voor 
uitzetting. Sommige dieren mogen vanaf 
het centrum vertrekken, andere maken 
eerst de reis naar de omgeving waar ze 
oorspronkelijk werden gevonden. 

Allemaal zijn ze klaar voor een leven in de 
vrije natuur. 

Wanneer de strenge winter begint, maken 
ze een winterslaaphol waarin ze de ijskoude 
wintermaanden slapend doorbrengen.

Als een jong nog te klein is om het alleen 
te redden, brengt het de winter door in 
het opvangcentrum, waar het verder kan 
groeien en zich kan voorbereiden op een 
leven in het wild. 

De expertise die het IFAW heeft opgedaan 
in het Russische Berenopvangcentrum 
wordt ook gebruikt om berenjongen in 
Canada en India te helpen. Beren horen 
in het wild thuis, maar de jonge dieren 
hebben soms nog wat hulp nodig voordat 
ze het alleen redden. 

Na maanden van intensieve verzorging zijn 
de jonge beren klaar voor een terugkeer 
naar de natuur.

Terwijl ze samen opgroeien, ontwikkelen 
de beren vaardigheden door zelf op zoek 
te gaan naar voedsel en samen te spelen.

Een goede start in 
het leven voor weesberen
Als de jonge weesbeertjes aankomen in IFAW’s Berenopvangcentrum 
in Rusland, zijn ze vaak verkleumd, hongerig en bang. Hun moeder is 
gedood of verjaagd, en ze zijn alleen op de wereld.

Een weesbeertje wordt verzorgd 
in IFAW’s Berenopvangcentrum 
in Rusland.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/spotlight-rusland-zomer-voor-de-weesbeertjes-het-berenopvangcentrum
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Verenigde 
Staten

Eten voor hongerige 
chimpansees

Chimp Haven, een opvangcentrum in Louisiana, 
ving oorspronkelijk zo’n 100 chimpansees op, 
waarvan de meeste als proefdier hadden gediend 
bij biomedisch onderzoek. Toen er nog eens 110 
chimpansees bijkwamen, die in een laboratorium 
met ‘pensioen’ mochten, stegen de kosten voor 
voedsel en medische zorg fors. Met als gevolg dat 
het centrum moeite had de rekeningen te betalen. 

Het IFAW stelde geld beschikbaar voor voedsel 
en verzorging, zodat de chimpansees verzekerd 
blijven van een gezonde voeding met verse 
groenten en fruit.  

Nu zijn de dieren – waarvan het merendeel 
het grootste deel van zijn leven in een kooi 
heeft doorgebracht – vrij om op verkenning 
te gaan in de ruim tachtig hectare bos die het 
opvangcentrum telt.

Zes jonge Aziatische zwarte beren, met de hand 
grootgebracht door medewerkers van het IFAW 
en onze partner Wildlife Trust of India, zijn uitgezet 
in het Mehao Wildlife Sanctuary in Arunachal 
Pradesh. Voorafgaand aan hun vrijlating werden 
de berenjongen door hun oppassers dagelijks 
meegenomen voor een wandeling door het bos, 
om de benodigde overlevingstechnieken aan 
te leren. Naarmate hun zelfvertrouwen groeide, 
werden de jonge dieren steeds zelfstandiger.

Met halsbandzenders kunnen de onderzoekers 
van IFAW-WTI twee van de jonge beren volgen 
en informatie verzamelen over hun welzijn en het 
gebied dat zij bestrijken. 

In de afgelopen tien jaar heeft IFAW-WTI in 
noordoost-India 29 berenjongen gerehabiliteerd.

SloVenië

ruSland

Nieuwe overwinningen 
voor de walvissen 

Optocht voor de 
tijger 

Een duidelijk signaal naar neushoornstropers 

In september reisde het IFAW met bange 
voorgevoelens af naar de vergadering van 
de Internationale Walvisvaart Commissie 
in Portoroz. Het was de eerste vergadering 
nadat het Internationaal Gerechtshof zich 
in een belangrijk arrest had uitgesproken 
tegen de Japanse walvisjacht in de Zuidelijke 
IJszee. Er stond veel op het spel. Het was 
belangrijk dat Japan niet een jaar later terug 
zou kunnen komen met een aangepaste 
vorm van zijn walvisjachtprogramma.

Gelukkig kon een door Nieuw-Zeeland 
ingediende resolutie rekenen op een grote 
meerderheid van de stemmen, zodat de 
uitspraak tegen de Japanse walvisjacht in 
Antarctisch gebied overeind bleef. Op basis 
van deze resolutie moet de Commissie 
Japan houden aan de hoge normen die 
door het hof zijn gesteld voor afweging van 
eventuele toekomstige voorstellen voor 
‘wetenschappelijke’ walvisjacht. 

De internationale gemeenschap heeft 
duidelijk gemaakt het niet langer te 
accepteren dat Japan gewoon zijn gang gaat.

De 15e jaarlijkse Tijgerdag trok meer dan 10.000 
deelnemers en toeschouwers naar Vladiwostok. 
Deze dag is inmiddels uitgegroeid tot een bekend 
fenomeen in deze stad in het Russische Verre 
Oosten, en wordt gerekend tot de meest populaire 
natuur- en milieu-evenementen van Rusland.

Het IFAW was medeorganisator van dit 
evenement, waarmee aandacht werd gevraagd 
voor de nijpende situatie van de bedreigde 
Amoertijger. Van deze soort zijn er nog slechts 
minder dan 400 exemplaren over in het wild. 
Duizenden mensen, afkomstig van scholen, clubs 
en organisaties, trokken door de straten naar het 
centrale plein, uitgedost in speciale ‘tijgeroutfits’. 
Met de optocht en allerhande activiteiten, 
zoals schminken, drongen het IFAW en andere 
organisaties er bij het publiek op aan zich in te 
zetten voor de bescherming van tijgers en hun 
leefgebied, en de consumptie van tijgerproducten 
af te wijzen.

Met Wereldneushoorndag op 21 september 2014 in het verschiet, hebben 
de regeringen van Tsjechië en Slowakije voorraden in beslag genomen 
neushoornhoorn in het openbaar verbrand. 

De twee landen staan volop in de belangstelling omdat ze deel uitmaken 
van de smokkelroute voor neushoornhoorn van Afrika naar Azië. Met 
de verbranding van de voorraden is een duidelijk signaal afgegeven dat 
smokkel niet wordt getolereerd. 

De waarschuwing komt op een moment dat het aantal door stropers 
gedode neushoorns hoger ligt dan ooit. Het IFAW werkt aan de versterking 
van de handhaving in Afrika en bij grenscontrolepunten, en zet zich in voor 
de instandhouding van het huidige verbod op de commerciële handel in 
neushoornhoorn.

tSjechië

Nieuws in het kort over IFAW’s recente 
activiteiten en wapenfeiten wereldwijd

Dierenbelangen

india 
Met de hand 
grootgebrachte 
berenjongen uitgezet  

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/fotos-actie-voor-de-neushoorn
https://storify.com/action4ifaw/iwc65-portoroz-slovenia-ifaw-news-roundup
http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
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Voorvechters voor Dieren

Uit de honderden prachtige foto’s die we 
van donateurs over de hele wereld mochten 
ontvangen, werd haar foto van deze twee 
schitterende wolven als beste gekozen.

Tina is al 21 jaar een toegewijd Voorvechter 
van het IFAW en al haar leven lang een 
overtuigd dierenliefhebber.

Na pensionering van haar fulltime baan in de 
gezondheidszorg, ging ze als vrijwilligster aan 
de slag om leeuwen, luipaarden, cheeta’s, 
olifanten, chimpansees en Afrikaanse wilde 
honden in Sub-Saharisch Afrika te helpen.

Vier jaar geleden nam ze deel aan een foto-
excursie naar de ijsberen in Noorwegen en 
raakte ze geïnteresseerd in fotografie. Tijdens 
een recente reis naar Amerika nam ze deze 
foto van de wolven in West Yellowstone, 
Montana, die ze instuurde voor onze 
wedstrijd. 

Tina: “Tot mijn grote verrassing en plezier won 
ik. Dit is een inspiratie om me nog verder toe 
te leggen op fotografie.” 

De blijdschap van Tina is wederzijds. We 
zijn niet alleen blij met haar prachtige foto, 
maar ook met haar ruimhartige inzet voor de 
bescherming van dieren.

Tina Bulley uit het Verenigd Koninkrijk – één van onze Voorvechters voor 
Dieren – heeft de winnende foto ingestuurd voor onze Kalenderwedstrijd 2014. 

Ook u kunt Voorvechter 
voor Dieren worden

Vele van onze lezers zijn Voorvechters 
voor Dieren van het IFAW. We zijn hen 
veel dank verschuldigd voor hun trouwe 
steun, betrokkenheid en vrijgevigheid. 

Als u ook Voorvechter wilt worden 
en dieren in nood een ononderbroken 

reddingslijn wilt toewerpen, kijk dan op 
onze website:

@  www.ifaw.org/voorvechters 

of bel 070 3355011.

De winnende 
foto in de kalenderwedstrijd

In profiel

Bij het zien van videobeelden van 
zeehonden die werden doodgeknuppeld, 
was ze geschokt door de wreedheden. 
“Dierenleed en dierenmishandeling 
hebben mij altijd geraakt. Ik begrijp 
gewoon niet hoe mensen zoiets kunnen 
doen,” vertelt ze.

Mickey steunt het IFAW omdat “Het IFAW 
zich voor bijna alles inzet wat je kunt 
bedenken, en in actie komt daar waar dat 
het hardst nodig is.”

Toen zij en haar man hun testament 
wilden aanpassen, besloten ze hun 
nalatenschap te wijden aan dierenwelzijn. 
Ze kozen voor het IFAW omdat onze 
organisatie op zoveel fronten actief is. En 

omdat we positieve resultaten boeken. 
“We hebben vijf organisaties uitgekozen 
waarvan we vonden dat ze goed werk 
verrichten en doen wat ze beloven,” zo 
zegt ze.

“Er is zo veel informatie. Ik heb er 
vertrouwen in dat het IFAW de belangrijke 
dingen eruit pikt en het werk zal blijven 
voortzetten,” zegt ze, en om er nog aan 
toe te voegen, “Het is fijn om te weten 
dat de aanpak van de problemen ook in 
de toekomst, als ik er niet meer ben, zal 
doorgaan.” 

Mickey woont in New York met haar man 
Peter en hun geadopteerde kat Benji.

Mickey, Peter en Benji Bickford.

Michalina Bickford – 
Mickey voor vrienden – 
steunt het IFAW al sinds 
ze voor het eerst hoorde 
over de zeehondenjacht 
in Canada. 

Zorg voor 
dieren

Wilt u met uw nalatenschap helpen de toekomst van dieren en 
leefgebieden veilig te stellen? Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Linda de Regt, telefoon 070-3355011 toestel 111, 
of stuur een e-mail naar Lderegt@ifaw.org. Zij stuurt u graag 
vrijblijvend een informatiepakket toe waarin staat hoe u het IFAW 
kunt opnemen in uw testament.
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Vorig jaar bleek onze 
kalenderfotowedstrijd zo aan te 
slaan, dat we besloten hebben hem 
dit jaar opnieuw te organiseren.
Terwijl wij in alle windstreken op zoek gaan 
naar de mooiste dierenfoto’s voor de IFAW-
kalender, zou het natuurlijk prachtig zijn als die 
van u er ook bij zat. Stuur ons een digitale foto 
van een dier dat u door zijn of haar schoonheid 
heeft ontroerd. Dat kan een foto van een wild 

dier in zijn natuurlijke habitat zijn, of een 
vertederend huisdier… een opvallend  
plaatje, waar mensen volgens u plezier  
aan kunnen beleven.

Vergeet niet uw naam te vermelden en de 
plaats waar u de foto heeft genomen. Alle 
regels voor deelname vindt u op de website 
waar u ook uw foto en verdere informatie kunt 
uploaden: www.ifaw.org/fotowedstrijd. 
Wees er op tijd bij, de deadline is 16 maart.

IFAW Nederland 
Javastraat 56 
2585 AR  Den Haag 
070 – 335 50 11

Het IFAW neemt het vanuit vestigingen in 15 

landen op voor dieren in nood wereldwijd. 

We redden individuele dieren en geven 

ze medische verzorging, maar we zetten 

ons ook in voor de bescherming van hele 

diersoorten.

NL

Doe mee aan onze kalenderfotowedstrijd

http://www.ifaw.org/fotowedstrijd
http://www.twitter.com/ifawnl
http://www.facebook.com/ifaw.nl
http://www.twitter.com/ifawnl
http://www.facebook.com/ifaw.nl
http://www.youtube.com/ifaw
http://www.youtube.com/ifaw



