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Voor het IFAW telt ieder leven. We zijn blij met de behaalde 
successen en dankbaar dat we dieren zoals weesbeertjes, 
babyneushoorns, mishandelde honden en katten, en olifanten 
hebben kunnen redden en beschermen. 
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Kostbare dierenlevens redden

Elk dier telt

Op verzoek van Fred verzorg ik de introductie van deze uitgave 
van IFAW’s Dierenwereld, waarin twee dieren bijzondere aandacht 
krijgen... Sugar Bear en Asha de babyneushoorn. Als hoofd van IFAW’s 
Noodhulpprogramma zie ik hoe u elke dag weer dieren in nood nieuwe 
hoop biedt. Elk verhaal op zich getuigt van de levensreddende zorg die 
we met uw hulp kunnen bieden.

Of er nu een dier in het wild gevaar loopt, of een mishandelde hond of kat 
dringend medische zorg nodig heeft, u maakt het mogelijk dat dieren, 
groot en klein, door het IFAW worden gered.

U geeft het leven van dieren een positieve wending. 
Dank u wel!

Ian Robinson, 
hoofd Noodhulpprogramma
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In het achterliggende jaar bent u voor 
veel weerloze dieren van grote betekenis 
geweest. Hier volgen drie verhalen van 
dieren die we dankzij uw steun hebben 
kunnen helpen. 

Sugar Bear
Toen de staat Ohio strengere wetgeving 
had ingevoerd nadat in een boerderij met 
exotische dieren in Zanesville bijna alle 
dieren moesten worden afgemaakt, konden 
veel bezitters van grote katachtigen en 
andere exotische dieren het zich niet meer 
veroorloven hun faciliteiten open te houden. 
Het IFAW heeft haar uiterste best gedaan 

om geschikte alternatieve opvang te vinden 
voor deze dieren. 

Een van die dieren is Sugar Bear, een 8 jaar 
oude zwarte beer. Toen hij 16 maanden 
oud was, werd hij gered van een farm waar 
voorgeprogrammeerde jachtpartijen werden 
gehouden. In juni verzorgde het IFAW 
de overplaatsing van Sugar Bear en vijf 
tijgers vanuit een failliet familiebedrijfje naar 
beschermde, permanente faciliteiten. 

Volgens de USDA-inspecteur in Ohio is 
Sugar Bear de liefste beer die ze in heel 
haar carrière is tegengekomen. Hij stapte 
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Kostbare dierenlevens redden
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Asha de neushoorn 
Tijdens de overstromingen in India deze 
zomer, werden honderden dieren door 
het water meegesleurd, vele anderen 
raakten geïsoleerd. Medewerkers van 
het Departement van Bosbouw van de 
deelstaat Assam redden een neushoorntje 
in Kaziranga National Park. Ze hebben het 
wijfje van nog geen maand oud bij IFAW’s 
Wildlife Rescue Center gebracht.

Het kalfje had wel wat kneuzingen 
opgelopen, maar was verder gezond. De 
dierenartsen en verzorgers in het centrum 
gaven haar om de twee uur melk en 
noemden haar Asha, wat “hoop” betekent. 
Zoals de meeste pasgeboren neushoorns 
was ze goed handelbaar en speels. 
Zodra ze eraan toe was, werd ze uit haar 
isolement gehaald en gingen de verzorgers 
met haar wandelen in de omgeving van het 
centrum. Nu leert ze alweer op zoek te gaan 
naar voedzaam gras.

Ze heeft ook een grote broer, de zes 
maanden oude Pravir. Hij werd gered nadat 
hij vanuit een nationaal park een dorp was 
ingelopen. Als ze oud genoeg zijn, worden 
ze samen uitgezet in het bos.

Elk verhaal bevestigt onze overtuiging, dat 
ieder dier een intrinsieke waarde heeft. 
Bij het IFAW spannen we ons net zo hard 
in om het leven van één dier te redden als 
om hele dierenpopulaties te beschermen.

zonder morren zijn transportkooi in en kreeg 
als beloning zijn favoriete voedsel: yoghert.

Sugar Bear moest de aanhanger delen 
met Gage, een tijger die naar een 
natuurreservaat in Nevada zou gaan. Vanaf 
het moment dat we de dieren gingen 
inladen, bleef Gage aldoor grommen, 
grauwen en tekeergaan. Hoewel we een 
plaat triplex tussen hun kooien hadden 
gezet om te voorkomen dat ze elkaar 
zouden zien, ging Sugar Bear rechtop staan 
om te kijken wie toch al die herrie maakte. 
Hij schrok enorm! Toen hij zich weer had 
laten zakken, keek hij de reddingswerkers 
van het IFAW aan met ogen zo groot als 
schoteltjes.  

Nadat Gage samen met een andere tijger, 
Syber, veilig in Nevada was afgeleverd, 
vervolgde Sugar Bear in alle rust zijn reis 
naar zijn nieuwe thuis in Californië, waar hij 
bij drie andere zwarte beren werd geplaatst.

Eerst was hij eenzaam, ten dode
 

opgeschreven. Nu is Bernie een geliefd 

kameraadje. Wat liefde en goede 

verzorging al niet kunnen doen!

Bernie
Bernie zat helemaal alleen op een 
stuk bouwgrond in Mexico, waar een 
veegmachine op het punt stond hem te 
overrijden. Hij was uitgehongerd en ernstig 
verzwakt als gevolg van een longontsteking. 

In de door het IFAW ondersteunde kliniek 
bij de Humane Society of Cozumel kreeg 
Bernie eerste hulp en werd hij gewassen 
en gevoed. IFAW-dierenarts Erika Flores 
verzorgde hem dag en nacht en legde een 
vernevelaar aan om zijn longen te zuiveren. 
Deze zorg deed Bernie zichtbaar goed: zijn 
gewicht nam in anderhalve maand toe van 
nog geen 1,5 kilo tot bijna 5 kilo. 

Erika bleef dit hondje verplegen tot hij 
hersteld was. Hij paste zich snel aan het 
leven in huis aan en leerde met speelgoed 
en andere honden te spelen. 

Toen kwam een gezin uit Iowa op bezoek 
in Cozumel en maakte toevallig kennis met 
Bernie. Ze vonden hem zo geweldig, dat ze 

hem een dag later adopteerden en namen 
hem mee naar huis. 

Een paar dagen later stuurden ze dit 
bericht aan Erika: “De reis verliep bijzonder 
voorspoedig. Hij heeft zich heel rustig 
gehouden en zich goed gedragen. Hij ging 
meteen met onze andere hond spelen, zelfs 
met de kat! Vandaag maakten mijn drie 
jongste kinderen kennis met hem. Ik heb ze 
nog nooit zo gelukkig gezien! De pup is nu 
doodmoe van al dat spelen, maar hij maakt 
het goed.” 

De liefste beer die we ooit 
hebben ontmoet. 

Asha was een maand oud toen 
ze 

van de verdrinkingsdood werd ger
ed.

Bernie



Campagnenieuws
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Duizenden deelnemers 
aan olifantenmars

Dit was een belangrijk signaal voor de 
diverse functionarissen op weg naar de 
vergadering van het Permanent Comité 
van de Conventie inzake de Internationale 
Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren 
en Planten (CITES), die in 1989 een 
wereldwijd verbod op de handel in ivoor 
instelde maar later groen licht gaf voor een 

beperkte hervatting van deze handel. Bij 
deze vergadering stond de bescherming van 
olifanten op de agenda, evenals het doden 
van olifanten door stropers en de zwarte 
handel in ivoor. 

In 2011 werd ruim 23 ton clandestien ivoor 
in beslag genomen en werden duizenden 

olifanten afgeslacht. In de loop van 2012 
waren ivoorstropers voor het eerst sinds 
vele jaren weer op grote schaal actief in 
het gehele Afrikaanse verspreidingsgebied 
van de olifant. Ook de eerst nog veilig 
gewaande populaties van zuidelijk Afrika 
kwamen nu onder vuur te liggen. 

De wereld verheft zijn stem 
tegen ivoor
Het hoogtepunt van de campagne in ons 
land was het moment waarop Hans Bleker, 
staatssecretaris van het ministerie van 
EL&I, publiekelijk verklaarde dat Nederland 
geen verkopen van bestaande voorraden 
ivoor meer zal steunen. Welke voorstellen 
voor de verkoop van ivoor er volgend jaar 
bij CITES in Bangkok ook uitrollen, er zal 
actief tegen worden gelobbyd. Dit betekent 
wel een historische omslag in de houding 
van Nederland, dat tijdens de CITES-
vergadering in Den Haag in 2007 nog met 
de vorige handelsdeal (102 ton onbewerkt 
ivoor) instemde. De hoogste politieke 
vertegenwoordiger in Nederland heeft nu 
dus uitgesproken dat deze deal een fiasco 
was.  

In Duitsland zetten 56.000 IFAW-donateurs 
hun handtekening onder een petitie waarin 
de Minister van Milieu, Peter Altmaier, werd 
verzocht om krachtig stelling te nemen 
tegen elk besluit van CITES dat de deur 
openzet voor de handel in ivoor of olifanten 
verder in het nauw drijft.  

Robbie Marsland, directeur IFAW UK, 
overhandigde ruim 51.000 briefkaarten met 
handtekeningen van onze donateurs aan 
milieuminister Richard Benyon in Victoria 
Gardens, naast het Britse Hogerhuis. 

In de VS had Kelvin Alie, hoofd van het IFAW 
Wildlife Crime and Consumer Awareness 
Program, een ontmoeting met Roddy 
Gabel, die leiding geeft aan de CITES 
Beheerautoriteit bij de US Fish and Wildlife 
Service. Bij die gelegenheid overhandigde 

hij één grote kaart, die de boodschap van 
2295 inzenders van protestkaarten aan de 
overheid vertolkte: neem stelling tegen de 
ivoorhandel. Nog eens 27.000 Amerikanen 
lieten via onze online handtekeningenactie, 
Facebook of e-mail weten tegenstander van 
de ivoorhandel te zijn.

In Frankrijk tekenden 38.000 mensen in nog 
geen 8 maanden tijd onze online petitie. 
Daarnaast werd meer dan 18 miljoen keer via 
internet belangeloos reclame gemaakt voor 
onze Olifantenmars.

In Australië werden 3.756 briefkaarten 
en 153 handtekeningformulieren aan 
de Minister van Milieu, Tony Burke, 
aangeboden. Nog eens 6.025 mensen 
zetten hun handtekening op onze website 
van de Olifantenmars.  

IFAW’s kantoor in Dubai zamelde bij drie 
evenementen handtekeningen in voor de 
Olifantenmars: in het ziekenhuis van Latifa 
werd personeel en bezoekers gevraagd hun 
handtekening te zetten, tijdens de Week van 
het Werelderfgoed sloot Rashad Bukhash 
(Lid van de Federale Nationale Raad van 
de Verenigde Arabische Emiraten) zich bij 
de Olifantenmars aan, en tijdens de Groene 
Week werden studenten en scholieren bij 
een expositie van het IFAW voorgelicht over 
de handel in ivoor met een dringende oproep 
om zich verre te houden van ivoorproducten. 

In juli overhandigden medewerkers van zeven IFAW-kantoren de handtekeningen 

van bijna 290.000 IFAW-donateurs aan overheidsfunctionarissen, met een 

dringende oproep om olifanten tegen stropers en de illegale handel in ivoor te 

beschermen. De handtekeningen werden verzameld via IFAW’s wereldwijde 

mailingactie en internetcampagne: Olifantenmars.

Kelvin Alie van het 
IFAW en Roddy Gabel 
van de US Fish and 
Wildlife Service. 

Nu honderdduizenden over de hele wereld 
hun stem laten horen tegen de wrede moord 
op olifanten vanwege hun mooie slagtanden, 
kunnen regeringen niet langer zwijgen.Onze campaigner, Rikkert Reijnen, overhandigt bij de Tweede Kamer 34.545 handtekeningen van onze Nederlandse donateurs  aan demissionair staatssecretaris Hans Bleker.



536 landschildpadden 
gered

In het Midden-Oosten is de Moorse landschildpad 
(Testudo graeca) geliefd als exotisch huisdier.  

In het afgelopen voorjaar nam de douane 536 
schildpadden in beslag van een reiziger die ze vanuit 
Jordanië naar Saoedi-Arabië probeerde te smokkelen.  

Jordaanse functionarissen leverden de schildpadden 
af bij de door het IFAW gesteunde Princess Alia 
Foundation. Later werden ze weer uitgezet in hun 
natuurlijk leefgebied in het noordelijk deel 
van Jordanië.
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AfrikA
Undercover met 
INTERPOL

Jammen voor 
olifanten 

Het IFAW werkte voor het eerst samen met 
Artjamming South Africa in de “E is for Elephant” 
schildermarathon. Dit onderdeel van IFAW’s Animal 
Action- educatieprogramma bracht 372 kinderen 
in de leeftijd van 4 tot 14 jaar bijeen, samen met 
beroemdheden die 10 deuren beschilderden, welke 
vervolgens online werden geveild.

Bij dit tweedaagse evenement draaide alles om 
olifanten en werd aandacht gevraagd voor de gevaren 
waaraan zij blootstaan, omdat ivoorstropers het nog 
altijd op hun slagtanden hebben voorzien. Juist op 
het moment dat de artiesten aan het kunstjammen 
waren, werd bekendgemaakt dat op de Internationale 
Luchthaven van Kaapstad 46 slagtanden van olifanten 
in beslag waren genomen. Dit bericht maakte de 
dreiging die de olifanten boven het hoofd hangt, wel 
heel erg tastbaar voor de aanwezige kinderen én 
volwassenen.

Zuid-AfrikA
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ruslAnd
Bescherming voor 
oeroude antilope 
De enige mensen die je op de idyllische 
steppen in het zuiden van Rusland ziet, zijn de 
parkopzichters die de bescherming van een 
slinkende populatie saigas, een met uitsterven 
bedreigde antilopensoort, op zich hebben 
genomen… en stropers. 

Saiga-antilopen overleefden de sabeltandtijger, 
maar in de afgelopen 10 jaar is hun populatie 
met 90% afgenomen. Intussen liggen in Chinese 
opslagloodsen 30 ton horens van saiga-antilopen 
voor de traditionele geneeskunde opgeslagen. 

Vanaf 2005 ondersteunt het IFAW Stepnoy, 
een antistropersbrigade. We hebben ze al twee 
bestelbussen, een motorfiets, beschermende 
pakken en brandstof geleverd. Intussen zijn de 
activiteiten van stropers afgenomen en is dit 
natuurgebied weer een kraamkamer voor  
saiga-antilopen en een baken van hoop  
voor de toekomst.

Internethandel in 
wilde dieren

In april wist het IFAW de grootste Chinese 
zoekmachine Baidu ertoe te bewegen een stuk of 
twaalf forums te sluiten waar de handel in exotische 
dieren werd gestimuleerd. Later heeft Baidu zelfs op 
de fotozoekpagina hotlinks geïnstalleerd met banners 
van de IFAW-campagne, waarin wordt opgeroepen 
om stelling te nemen tegen de handel in olifanten, 
tijgers en neushoorns. 

Die fotozoekpagina van Baidu wordt dagelijks door 
ruim 10 miljoen mensen bezocht. Baidu was zo 
vriendelijk om het IFAW deze promotiemogelijkheid 
gratis aan te bieden.
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Nadat het IFAW agenten, politiefunctionarissen, 
douaniers en andere betrokkenen had geïnstrueerd 
over procedures om smokkel van wilde dieren te 
voorkomen, ging INTERPOL van start met Operation 
Worthy. Tijdens een drie maanden durende operatie 
arresteerde INTERPOL meer dan 200 personen. Ook 
namen zij in 14 Afrikaanse landen bijna 2 ton ivoor, 20 
kilo neushoornhoorn en zware automatische wapens 
in beslag.

David Higgins, manager van INTERPOL’s 
Milieucriminaliteitsprogramma:  “Met de informatie 
die Operation Worthy ons heeft opgeleverd, krijgen 
we zicht op de schakels tussen de stropers en 
de wereldwijde netwerken die hun misdadig werk 
aansturen en faciliteren.” 

Door een scherper toezicht op de naleving maken we 
de stropers en smokkelaars steeds meer duidelijk dat 
hun misdaad niet loont.

Reizigers: denk goed na!

In de zomermaanden heeft het IFAW 
met een interactieve stand op twee 
grote Europese luchthavens reizigers 
geïnformeerd over dierenproducten en 
ze gewaarschuwd om zich wel twee keer 
te bedenken alvorens foute souvenirs 
te kopen. Souvenirs die van dieren zijn 
gemaakt, vormen een extra en onnodig 
gevaar voor bedreigde diersoorten. 
Bovendien zijn dieren die als souvenir 
eindigen, vaak slachtoffer van veel lijden en 
wreedheid.  

Met deze stands bereikten we passagiers 
die via de luchthavens van Frankfurt en 
Brussel reisden. Luchthaven Frankfurt 
stelde kosteloos ruimte voor tien stands 
ter beschikking in de vertrekhallen voor 
vluchten naar verre bestemmingen.

België 

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

Dierenbelangen
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Het Disney Worldwide Conservation 
Fund (DWCF), dat in 1995 werd 
opgericht, borduurt op deze missie 
voort en heeft in 112 landen al voor 
ruim $20 miljoen aan subsidies aan 
natuurbeschermingsprogramma’s verstrekt.

Al ruim 10 jaar ondersteunt het DWCF het 
IFAW bij de redding van dieren die door 
een ramp zijn getroffen en het beschermen 
van leefgebieden die voor olifanten, 
tijgers, bruinvissen en andere dieren van 
levensbelang zijn. In 2000 kon het IFAW, 
samen met een aantal Zuid-Afrikaanse 
organisaties en met financiële steun van 
Disney, duizenden Afrikaanse pinguïns 
redden die na een olieramp dreigden te 
sterven. Ook onze reddingsacties na de 
aardbeving op Haïti, de orkaan Katrina, 
de tsunami in Azië en bij tal van andere 
rampen werden mede door Disney mogelijk 
gemaakt. 

Nu heeft het Disney Worldwide Conservation 
Fund een fonds ter beschikking gesteld 

waarmee ze het IFAW niet alleen helpen 
dieren in rampsituaties te redden, maar ook 
om onze medewerkers en die van andere 
organisaties waarmee we samenwerken,  
op te leiden en uit te rusten. 

We gebruiken het geld van het Animal 
Rescue and Readiness fonds voor 
noodhulpoperaties wereldwijd en voor 
de toerusting van onze partners, zodat 
ze samen met ons zo efficiënt mogelijk 
in actie te kunnen komen zodra zich een 
noodsituatie voordoet.

Disney heeft zich krachtig achter IFAW’s 
missie geschaard om de wereld leefbaarder 
te maken voor dieren. We verheugen ons op 
verdere samenwerking met Disney en zullen 
met hun steun graag in actie blijven komen 
voor dieren die ons nodig hebben.

Kijk voor meer informatie over het Disney 
Worldwide Conservation Fund op  
www.disney.com/conservation

Al vanaf de oprichting door Walt Disney zet 
dit Amerikaanse mediaconcern zich in voor de 
bescherming van de natuur en inspireert het 
mensen tot actie voor het behoud van de natuur. 
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Verenigde 
stAtenWetenschappers 

graven walvisschedel op 

In juli bezorgde het IFAW een vrijwel complete 
walvisschedel (met een gewicht van ca. 120 kilo) bij 
het Smithsonian in Washington, DC. 

Deze schedel was op een strand bij het Ocean 
Edge Resort in Brewster, Massachusetts gevonden. 
Volgens deskundigen is de schedel afkomstig van 
een noordkaper en is hij misschien wel 380 jaar oud. 
IFAW-medewerkers haalden de kwetsbare schedel 
voorzichtig weg van het strand en samen met andere 
onderzoekers namen ze botmonsters voor DNA-
onderzoek. 

Uit analyse op basis van koolstofdatering door het 
Woods Hole Oceanographic Institution werd afgeleid, 
dat de walvis misschien zelfs dateert uit de tijd voordat 
de eerste Europeanen zich in New England vestigden. 
Onderzoekers van het Smithsonian gaan nog door met 
hun onderzoek en zullen de schedel uiteindelijk voor 
het publiek tentoonstellen.

indiADieren bedreigd door 
overstromingen

Toen zware moessonregens het 
noordoosten van India teisterden, hielp 
het IFAW samen met onze partner, de 
Wildlife Trust of India, het Assam Forest 
Department om ca. 100 dieren van de 
verdrinkingsdood te redden. Het IFAW was 
goed voorbereid: zeven dierenartsen, 10 
ervaren dierenverzorgers en verschillende 
vrijwilligers stonden paraat om in actie te 
komen. 

De teams hebben hertzwijnen, wilde 
zwijnen, sambars (ook wel paardherten 
genoemd) en jonge neushoorns en 
olifanten gered. De meeste dieren werden 
vrijgelaten toen het water weer was gezakt, 
maar gewonde of hele jonge dieren – zoals 
de kleine neushoorn Asha – werden nog 
een tijdje verzorgd. (Zie ook pagina 3.)

Het IFAW ontvangt 
financiële steun 
van het Disney for 
Animal Rescue and 
Readiness Fund 

Disney heeft het IFAW geholpen 
om dieren te redden na de 
aardbeving op Haïti en bij tal van 
andere rampen.

WORLDWIDE

CONSERVATION

Disney
F U N D

Samenwerking krijgt vastere vormenDierenbelangen
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Walvissen in de kijker

Onderzoeksmissie wordt 
reddingsmissie in IJsland

De bemanning staakte haar 
onderzoeksmissie toen ze bij aankomst 
in Reykjavik bericht ontving van een 
dreigende stranding van 200 grienden 
over een lengte van ruim 30 km langs de 
kust.  

Dankzij snel ingrijpen van lokale duikers 
en vissers en de inzet van een boot voor 
walvistoerisme, werden de grienden 
uit de buurt van de kust gedreven. De 
Song of the Whale volgde de walvissen 
terwijl ze de veiligheid van dieper water 
opzochten.

De Song of the Whale was naar 
IJsland gegaan om blauwe vinvissen 
en gewone vinvissen te bestuderen 
en te onderzoeken hoe de populatie 
dwergvinvissen op walvisexcursies 
reageert. Maar ook  om als ambassadeur 
op te treden voor de campagne van het 
IFAW tegen de commerciële walvisjacht 
en de walvissen te beschermen tegen de 
vele gevaren die ze bedreigen. 

Het onderzoek naar blauwe en gewone 
vinvissen mondde uit in een boeiende 
samenwerking met de Universiteit 
van IJsland. De Universiteit stelde de 
bemanning van de Song of the Whale 
een speciaal ontworpen luisterapparaat 
ter beschikking, dat ingezet kan worden 
om op grote diepte in de Noord-
Atlantische wateren geluiden van blauwe 
en gewone vinvissen te registreren en 
populatietellingen te ondersteunen.  

Bijna alle IJslandse media besteedden 
aandacht aan de samenwerking tussen 
de Song of the Whale en de Universiteit. 
Dit was een welkome steun in de rug 
bij onze pogingen om meer te weten te 
komen over de walvissen in en buiten 
de IJslandse kustwateren en over de 
manieren om ze te beschermen. 

“Meet Us Don’t Eat Us”
Toeristen die in de afgelopen twee 
zomers IJsland bezochten, werden op 
straat door een manshoge walvisstaart 

begroet én door een team vrijwilligers, 
die namens de walvissen rond IJsland 
een simpele boodschap hadden: “Meet 
Us Don’t Eat Us” (Kom ons bekijken, niet 
opeten). 

Met deze opvallende campagne van het 
IFAW en Ice Whale (de IJslandse vereniging 
voor walvistoerisme) worden buitenlandse 
toeristen in IJsland aangemoedigd om eerst 
goed na te denken voor ze in een van de 
uitstekende restaurants een menukeuze 
maken, zodat ze niet met een nare smaak in 
de mond naar huis terug hoeven te keren.

Het IFAW is ervan overtuigd, dat 
zo’n 40% van de toeristen in IJsland 
wordt overgehaald om tijdens hun 
vakantie walvisvlees te eten, puur uit 
nieuwsgierigheid. Het gevolg is, dat elk 
jaar weer walvissen worden gedood om 
toeristen een klein stukje vlees te laten 
proeven.

Met de actie “Meet Us Don’t Eat Us” 
hebben we ook wel mensen in IJsland 
tegen de haren ingestreken. Hoewel het 
IFAW vorig jaar een contract voor de duur 
van vier maanden had getekend voor 
de plaatsing van reclamemateriaal op 
de luchthaven van Keflavik en daar ook 
al voor had betaald, gaf de algemeen 
directeur van de luchthaven ons al kort 
na plaatsing opdracht om het materiaal te 
verwijderen. Hij had klachten ontvangen 
van walvisvaarders. Dit gaf aanleiding tot 
flinke discussies in de IJslandse media 
over de vrijheid van meningsuiting. Tot 
groot genoegen van het IFAW namen veel 
IJslanders, waaronder ook politici, het voor 
de campagne op.  

Door toeristen in IJsland voor te lichten 
over alle feiten rond de walvisjacht en de 
herkomst van walvisvlees, hopen we dat 
velen van hen hun culinaire en culturele 
nieuwsgierigheid zullen bevredigen door 
naar walvissen te gaan kijken in plaats van 
ze op te eten. Een ontmoeting met deze 

verbazingwekkende dieren tijdens een 
excursie voor de kust van dit schitterende 
land is een onvergetelijke ervaring.

Gemengde resultaten voor 
walvissen bij IWC
De jaarvergadering van de Internationale 
Walvisvaartcommissie (IWC) die dit jaar in 
Panama werd gehouden, leverde zowel 
winst als verlies op voor de walvissen. 
Wel ontwikkelde dit orgaan zich verder in 
de richting van een meer beschaafd en 
democratisch forum.

Een van de belangrijkste voorstellen 
waarover tijdens de vergadering gestemd 
werd, was het Walvisreservaat in de 
Zuidelijke IJszee. Hoewel veel landen 
voor het voorstel stemden, werd niet de 
driekwart meerderheid behaald die nodig 
was om het voorstel aan te nemen. 

Het meest opmerkelijke nieuws in Panama 
was wellicht de bekendmaking door Zuid-
Korea dat ze van plan zijn op walvissen te 
gaan jagen. Na verhitte discussies tijdens 
de conferentie en na afloop in de media, liet 
Zuid-Korea dit plan gelukkig varen. Maar 
nog steeds bestaat de kans dat ze een 
voorstel bij het Wetenschappelijk Comité 
van de IWC gaan indienen, dus we moeten 
waakzaam blijven. 

Al met al was de uitkomst van de IWC 
in Panama voor de walvissen dus niet 
onverdeeld gunstig. Het IFAW zal samen 
met andere, gelijkgezinde organisaties hard 
blijven werken om de walvissen te redden 
van de vele gevaren die hen bedreigen, 
waaronder de commerciële walvisjacht.

De Song of the Whale doet onderzoek  
voor de kust van IJsland.

Het ultramoderne onderzoeksvaartuig van het 
IFAW, de Song of the Whale, zette afgelopen 
zomer koers naar IJsland. 



In profiel

De beste vrienden 
van de dieren
Zoals de meeste donateurs van het IFAW zijn Elaine & Chris Fairfax 
al hun hele leven gepassioneerd voor dieren. Twaalf jaar geleden 
besloten Elaine & Chris hun persoonlijke en professionele belangen 
te bundelen in Animal Friends, een innovatieve huisdierenverzekeraar 
met een andere filosofie. 

InternatIonal Fund For anImal WelFare      pagina15

Elaine met haar beste vrienden

over aan het IFAW voor het werk wat we 
doen voor dieren in nood en voor bedreigde 
diersoorten. Deze donatie is onderdeel van 
de “Million Pound Challenge”, een uitdaging 
die het bedrijf zichzelf heeft gesteld om 
£1,000,000 aan dierenwelzijnsorganisaties 
over de hele wereld te doneren. “Ik steun 
het IFAW al vele jaren en het doet me veel 
genoegen nu in hun geweldig werk te 
kunnen investeren,” aldus Elaine. Directeur 
Robbie Marsland van IFAW UK nam de 
donatie dankbaar in ontvangst.  

“Deze gift is van onschatbare waarde voor 
de dieren: Ik wil Elaine & Chris uit de grond 
van mijn hart bedanken voor dit enorme 
blijk van vertrouwen in ons werk”, merkte 
hij op. 
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Campagnenieuws

Professioneel opererende stropers wilden 
zoveel mogelijk ivoor “oogsten” door het park 
van zijn laatste olifanten te beroven. Complete 
kudden vielen ten prooi aan de kogelregens uit 
automatische wapens. 

Mede namens onze contactpersoon ter plaatse 
hebben we deze schandelijke, systematische 
afslachting van honderden olifanten in het park 
aan de kaak gesteld. De media sprongen erop in 
en onder internationale druk groeide de slachting 
in Boubanjida uit tot een staatsaangelegenheid 
waar de hoogste autoriteiten van Kameroen zich 
in mengden. De berichtgeving door het IFAW 
dwong de regering tot handelen. Zonder de druk 
van de media die door onze teams op gang was 
gebracht, zou geen actie zijn ondernomen. 

In vijf dagen tijd stelde het IFAW een afvaardiging 
samen voor een gesprek met de autoriteiten van 
Kameroen om hen ertoe te bewegen militairen 
in het gebied in te zetten om de tragedie te 
documenteren en het aantal gedode olifanten 
te tellen. Wat er in Boubanjida is gebeurd, is 
een exacte herhaling van wat enkele jaren 
geleden in Tsjaad plaatsvond en waarbij ook het 
voortbestaan van de olifantenpopulaties werd 
bedreigd, totdat president Idriss Deby besloot 
om de stropers de oorlog te verklaren.

Een televisieteam van France 2 reisde met 
het IFAW mee om te onderzoeken hoe zwaar 
deze zo tot de verbeelding sprekende dieren 

van stropers te lijden hebben. “De memoires 
van olifanten” werd tweemaal uitgezonden, op 
22 april en op 12 augustus. Hiermee werd de 
slachting onder de aandacht van meer dan 3 
miljoen kijkers gebracht.

Soedanese stropers meldden triomfantelijk dat 
ze in twee maanden tijd 650 van de duizend 
olifanten in het natuurpark hadden gedood, 
voordat ze door het Kameroenese leger werden 
bestormd. Dit zijn schokkende cijfers waarachter 
een afschuwelijke realiteit schuilgaat: de 
Afrikaanse olifant is weer in gevaar!

In heel Afrika is de situatie met ivoorstropers uit 
de hand gelopen. De grootste aanjager van de 
activiteiten van de stropers is de onverzadigbare 
vraag naar ivoor vanuit Azië… op duizenden 
kilometers afstand van Boubanjida.

Als reactie op deze toenemende 
stropersactiviteiten is het IFAW vanaf 2009 
steeds nadrukkelijker de strijd tegen stropers 
gaan steunen, met Centraal-Afrikaanse landen 
als zwaartepunt. 

Concreet houdt dit onder meer in, dat we samen 
met INTERPOL de strijd met smokkelaars 
aanbinden en consumenten voorlichten over de 
gevolgen van hun koopgedrag voor dieren – het 
zijn allemaal acties die het IFAW onderneemt om 
de strijd voor het behoud van deze iconische 
diersoort, de olifant, te winnen.

Het IFAW werkt hard om olifanten 
in Boubanjida te beschermen  

Animal Friends Insurance is een ethische 
verzekeraar van huisdieren die jaarlijks een 
groot deel van de eigen inkomsten aan 
dierenwelzijnsorganisaties over de hele 
wereld schenkt. Zo willen ze ook minder 
fortuinlijke dieren de broodnodige zorg, 
aandacht en onderdak bieden – of alleen 
maar dat beetje liefde, waar zoveel dieren 
naar hunkeren.

Animal Friends is nu een van de tien 
grootste huisdierenverzekeraars in 
het Verenigd Koninkrijk en bij veel 
dierenvrienden zijn ze favoriet. 

Uitdaging van een  
miljoen pond
Onlangs maakte deze onderneming een 
fantastische gift van £80.000 (€ 100.000) 

Half februari 2012 vernam het IFAW dat er al zes weken achtereen schoten 
werden gehoord in een van de mooiste beschermde natuurgebieden in het 
noorden van Kameroen, het Nationaal Park van Boubanjida.



Snowy werd samen met haar broertje 
Cloud van de straten van Beijing 
gered. Ze waren nog geen maand 
oud en ernstig verzwakt. Beide dieren 
kampten met een huidinfectie. 
Maar dankzij de liefdevolle verpleging bij de door 
het IFAW gesteunde kattenopvang van Lucky Cats 
zijn ze nu weer sterk en gezond. Omdat de kittens 
onafscheidelijk waren, werden ze beide door hetzelfde 
gezin geadopteerd. 

‘Lucky’ 
kittens!

NL

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.
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