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Bescherming van leefgebieden

Redding voor dieren die 
in hun leefgebied gevaar 
lopen

We brengen u regelmatig op de hoogte van situaties waarin we 
medische hulp en zorg hebben geboden aan dieren die worden 
mishandeld of verwaarloosd. Maar het IFAW zet zich ook ten 
volle in voor de bescherming van gebieden die dieren als hun 
eigen leefomgeving zouden mogen beschouwen.
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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.

www.ifaw.org

Vrijheid om rond te zwerven
Vanaf 1997, toen we meewerkten aan de 
uitbreiding van Addo Elephant Park en 
Marakele National Park in Zuid-Afrika, is 
het IFAW intensief betrokken geweest bij 
de bescherming van land voor olifanten, 
neushoorns, antilopen en andere in het wild 
levende dieren die zich in Afrika vanouds 
thuis weten. Zo hebben we meegeholpen 
om Meru National Park in Kenia, na 
jaren van instabiliteit, te herstellen en de 
dieren die eruit waren verdwenen, terug 

te brengen. Dit project bleek zo’n succes, 
dat we diezelfde aanpak hanteerden om 
Tsavo National Park veiliger te maken voor 
olifanten.

Ook in China draagt het IFAW bij aan de 
bescherming van de weinige bosolifanten 
die de provincie Yunnan nog telt: we 
hebben daar bescheiden leningen verstrekt 
om gemeenschappen in staat te stellen in 
hun onderhoud te voorzien op een wijze 
waardoor men niet in conflict komt met 
foeragerende olifantenfamilies.

Na 16 jaar van bezielend leiderschap heeft onze president-
directeur en bestuursvoorzitter Fred O’Regan besloten dat het 
tijd is om het stokje door te geven. Deze uitgave van IFAW’s 
Dierenwereld is een eerbetoon aan Fred en aan al het werk 
dat onder zijn leiding tot stand is gekomen: van de geweldige 
leefgebiedprojecten in Kenia, India en elders in de wereld tot de 
vele successen die we hebben geboekt met de bescherming van 
in het wild levende dieren en honden en katten.

De wijze waarop Fred het IFAW heeft geleid zal ons altijd blijven 
motiveren en inspireren. Maar het is ook aan uw fantastische 
steun te danken, dat we al dit werk voor de dieren kunnen doen.

We zijn u daar zeer dankbaar voor.

Azzedine Downes 
IFAW’s nieuwe president-directeur
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Overlevingskansen vergroten
Sinds de oprichting in 2002 heeft ons 
Wildlife Rescue Center in Kaziranga 
National Park in India, een UNESCO 
Werelderfgoedlocatie, zich hier over de 
meest zeldzame diersoorten ter wereld 
ontfermd. 

In samenwerking met de Wildlife Trust 
of India (WTI) en het Departement van 
Land- en Bosbouw in Assam heeft het 
IFAW baanbrekend werk verricht met de 
rehabilitatie en uitzetting van Aziatische 
olifanten, eenhoornige neushoorns en 
nevelpanters in Manas National Park. Ook 
na uitzetting blijven we die dieren volgen om 
te zien hoe ze het maken. 

Om de dieren voldoende ongerepte natuur 
te geven om in rond te trekken, hebben 
het IFAW en WTI het beschermde deel 
van Manas intussen uitgebreid van 300 
naar 950 km2, ruim drie maal zo groot. 
Uiteindelijk moet er in onze visie een Groot 
Manas ontstaan, een uitgestrekt beschermd 
natuurgebied waarin allerlei wilde dieren 
gedijen. 

In het Berenopvangcentrum van het IFAW in 
Arunachal Pradesh in het noordoosten van 
India, worden beertjes verzorgd die wees 
zijn of van hun moeder gescheiden zijn 
geraakt. Zodra ze oud genoeg zijn, zetten 
we ze in een beschermd natuurgebied uit. 

De populatie eenhoornige Aziatische neushoorns in Manas 
werd uitgemoord in een periode van gewapende conflicten en 
door stropers. Nu dit gebied weer wordt beschermd, heeft het 
IFAW 5 jonge neushoorns in Manas uitgezet – de eerste in 20 
jaar tijd.

Geen olifantenfamilie in Afrika is onderwerp van meer studie 
geweest dan die in Amboseli. Het is van groot belang dat we 
hun trekroutes beschermen. 

In het noordoosten van India zijn intussen 
al dertig beertjes – weesdieren of uit hun 
leefgebied verdreven beren – in de vrije 
natuur uitgezet.

Met dit werk borduurt het IFAW voort op 
de ervaringen met ons opvangcentrum 
in Rusland, dat tot nu toe al ruim 200 
beren heeft verzorgd. Deze dieren, die 
door toedoen van aan het werk zijnde 
houthakkers of door ‘jagers’ wees zijn 
geworden, leren hier hoe ze zelf hun 
voedsel moeten zoeken, waarna ze in 
beschermde bossen worden uitgezet.

Tijgerpatrouilles in Rusland
In de regio Primorye, in het zuidwesten van 
Rusland, leven vele met uitsterven bedreigde 
diersoorten, waaronder de Amoertijger of 
Siberische tijger en de Amoerpanter. Nu in 
het hele gebied nog hoogstens 350 tijgers en 
ongeveer 30 panters leven, is het van cruciaal 
belang om deze kwijnende kattenpopulaties 
tegen stropers te beschermen.

Het IFAW heeft de parkwachters in dit gebied 
voorzien van een jeep, een terreinwagen, 
een sneeuwmobiel, een motorfiets, een 
opblaasboot, een paraglider en ook hebben 
we ze uniformen, bivakuitrusting, GPS-
navigatie en camera’s geleverd.

De goede ervaringen die we hiermee 
hebben opgedaan, komen ons nu van pas 
in de samenwerking met de Kenya Wildlife 
Service in Amboseli National Park, waar we 
trekroutes van olifanten beveiligen. 

Hier werken we samen met de grootste 
Massaï-gemeenschap, de Olgulului-
Ololarashi Group Ranch die 90 procent 
van het park beslaat. De bescherming 
van cruciale trekroutes en aangrenzende 
gebieden is hier onze belangrijkste taak. 

Het ecosysteem van Amboseli, dat door 
UNESCO als reservaat in het Mens- en 
Biosfeerprogramma is opgenomen, leent 
zich ervoor om land voor olifanten te 
midden van bewoonde gebieden veilig te 
stellen en te beschermen op een wijze, die 
zowel mensen als dieren ten goede komt.

Liwonde is een van de laatste kritieke leefgebieden voor olifanten en andere dieren 
in zuidelijk Afrika. Er leven 500 olifanten, zeven zwarte neushoorns, een groep 
nomadische leeuwen, luipaarden en antilopen, die allemaal bedreigd worden door 
de illegale jacht en uitgezette strikken. Maar dankzij een bijzondere groep IFAW-
donateurs hebben we parkpatrouilles kunnen voorzien van de nodige voertuigen en 
ander materieel, waaronder een speciaal ontworpen vaartuig met platte bodem om 
ook de dieren te kunnen beschermen die naar de oever van de rivier de Shire komen 
om er te drinken.

Uit erkentelijkheid voor hun buitengewone vrijgevigheid hebben we lokale 
handwerkslieden opdracht gegeven de namen van deze donateurs te graveren 
in afzonderlijke gedenkplaten, die bij een van de parkwachtersposten worden 
tentoongesteld. Op die manier worden bezoekers herinnerd aan de steun die aan dit 
belangrijke park is gegeven.

De graveurs namen hun kinderen mee naar 
het werk, om ze van jongsaf aan liefde 
voor dieren bij te brengen en ze te helpen 
in te zien, waarom het beschermen van 
leefgebieden zo belangrijk is.

Uit liefde 
voor Liwonde
Betrokken IFAW-
donateurs werden 
Beschermers van 
dieren in Liwonde 
National Park.

De laatste 20 jaar is de populatie kraagberen 
in India dramatisch in omvang afgenomen als 
gevolg van verlies van leefgebied en door toedoen 
van stropers. Het IFAW heeft intussen 30 jonge 
beertjes gerehabiliteerd en in de natuur uitgezet. 



In profiel

Een bondgenoot voor olifanten
Toen Delphine Wespiser in december 2011 tot 
Miss Frankrijk 2012 werd verkozen, zette ze 
haar pas verworven bekendheid meteen in voor 
steun aan een zaak die haar enorm aan het hart 
gaat: dierenwelzijn. Ze werd IFAW-ambassadrice 
in Frankrijk en maakte intensief reclame voor 
onze campagnes, in het bijzonder voor onze 
campagnes voor olifanten. 

Nadat ze zich gedurende het hele jaar had ingezet 
om namens het IFAW zoveel mogelijk publiciteit 
te geven aan de noodzaak om olifanten tegen 
ivoorstropers te beschermen, vloog Delphine eind 
oktober naar Kenia voor een korte rondreis. 

Begeleid door medewerkers van IFAW-Frankrijk 
bracht Delphine een bezoek aan de olifanten in 
Amboseli National Park, die al 40 jaar worden 
bestudeerd en die daarmee de bekendste 
olifantenfamilies ter wereld zijn. De magie miste 
zijn uitwerking niet! Delphine kon haar geluk niet 
op toen ze zich tussen de dieren bevond waar ze 
altijd van had gedroomd en waarvan ze als meisje 
zoveel mooie plaatjes had gezien.

Al snel echter diende zich voor Delphine de 
ontnuchterende werkelijkheid aan van de alom 
tastbare dreiging waaraan olifanten blootstaan. 
Het grondgebruik rondom het park neemt toe, 
waardoor hun kostbare leefgebied wordt verwoest 
en ze steeds minder land overhouden om in rond 
te zwerven. Het IFAW zet zich in om samen met 

de Massaï-gemeenschap in het ecosysteem 
van Amboseli de voor olifanten zo belangrijke 
trekroutes te beveiligen. 

Wat erger is, is dat er zoveel ivoorstropers 
actief zijn dat ze zelfs dit paradijs zijn 
binnengedrongen. Slechts enkele dagen voor 
onze komst waren meerdere leden van een 
olifantenfamilie gedood. Alleen de eenjarige 
Quanza overleefde het bloedbad. Zij werd gered 
toen ze naast het kadaver van een van haar 
zusjes stond. Ze is nu wees, een van de vele 
slachtoffers van de onverzadigbare begeerte 
van Azië naar ivoor. 

Toen Delphine weer vertrok, was ze nog 
meer doordrongen van de noodzaak om 
haar landgenoten op te roepen olifanten 
te beschermen en steun te geven aan de 
parkwachters die hun leven regelmatig in de 
waagschaal stellen om dieren te beschermen. 

De olifanten van Amboseli hebben ervoor 
gezorgd dat Miss Frankrijk 2012, die toch al 
een zwak voor deze dieren had, zich heeft 
voorgenomen zich via het IFAW blijvend voor 
hen in te zetten.
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Bescherming van oceanen
Al vanaf 1997 zet het IFAW zich samen 
met een team van wetenschappers 
in voor de bescherming van de enige 
wateren ter wereld waar witte dolfijnen 
hun jongen ter wereld brengen en zogen. 
In samenwerking met de Russische Raad 
voor Zeezoogdieren, het Instituut voor 
Oceanologie en lokale actievoerders 
proberen we af te dwingen dat de wateren 
nabij het Russische eiland Solovetsky 
tot officieel beschermd gebied worden 
verklaard.

We voeren ook campagne om 
seismografisch onderzoek voor gas- en 
oliewinning in het noordelijk deel van de 
Grote Oceaan nabij het eiland Sachalin 
tegen te houden, omdat in die wateren de 
Pacifische grijze walvis leeft. Dit is de meest 
bedreigde walvissoort ter wereld, er zijn 
er nog hooguit 130 van in leven. Elk jaar 
brengen de moeders hier hun kalveren ter 
wereld.

Het IFAW heeft met succes gelobbyd 
om een pijpleiding te verplaatsen uit 
deze wateren, die voor de dieren van 
levensbelang zijn. Ook hebben we bereikt, 
dat geen seismografisch onderzoek meer 
wordt gedaan in de warme zomermaanden, 
wanneer de walvissen zich in het gebied 
bevinden.

Voor de oostkust van de Verenigde 
Staten werken we al bijna 10 jaar samen 
met vissers en kreeftenvangers, om te 
voorkomen dat noordkapers tijdens hun 
trek langs de kust van Massachusetts in 
visnetten verstrikt raken. We hebben de 
kreeftenvissers geholpen hun gevaarlijke 
drijfnetten te vervangen door veiliger 
zinknetten. Naar aanleiding hiervan is langs 
de gehele kust het gebruik van zinknetten 
verplicht gesteld.

We hebben een Whale Alert app helpen 

ontwikkelen voor IPhones en IPads. Met 
die app worden passerende schepen 
gewaarschuwd voor de aanwezigheid van 
noordkapers in het gebied.

Het hele afgelopen jaar is het IFAW nauw 
betrokken geweest bij een campagne 
om de unieke wateren rondom Australië 
te beschermen. Het resultaat was, dat 
de Australische overheid besloten heeft 
een netwerk van beschermde wateren in 
te gaan stellen. Een derde deel van alle 
wateren waardoor Australië wordt omgeven, 
krijgt nu een beschermde status. Het wordt 
het grootste netwerk van beschermde 
zeeën ter wereld. We hopen dat hiermee 
het uitsterven van de blauwe vinvis en de 
zuidkaper wordt voorkomen. 

Een toekomst voor allen
Het IFAW doet er alles aan om dieren 
en hun leefgebieden voor toekomstige 
generaties veilig te stellen: we brengen 
dieren terug naar de gebieden waar ze ooit 
woonden, we geven parkwachters training 
en materiaal voor de strijd tegen stropers, 
en we beschermen bestaande leefgebieden 
en breiden ze zo mogelijk uit. Dit alles zou 
zonder de steun van onze donateurs niet 
mogelijk zijn. Uw giften, uw handtekeningen 
op petities en protestkaarten waarmee we 
regeringsleiders overtuigen van het belang 
om dieren te beschermen, vormen de basis 
voor ons succes.

Het IFAW zet zich in om de enige wateren ter 
wereld waar witte dolfijnen worden geboren, te 
beschermen.

Bescherming van leefgebieden

Miss Frankrijk 2012 op bezoek bij de dieren die ze het meest bewondert
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ChIna

JoRdanIë

Geen diersouvenirs 
in de vakantiekoffer

Waarnemers bij de illegale jacht met honden 

Redding voor leeuwen

Op de nieuwe internationale luchthaven van Kunming, 
China arriveren en vertrekken dagelijks honderden 
vliegtuigen. Een mooie plek dus voor het IFAW om 
reizigers voor te lichten over de illegale handel in wilde 
dieren. In twee helder gekleurde vitrines liggen in 
beslag genomen pythonhuiden, tijgerwijn, snijwerkjes 
van olifantenivoor en schildpadschilden uitgestald… 
allemaal illegale waren. 

De tentoongestelde artikelen maken onderdeel 
uit van onze campagne: Denk goed na. Koop of 
smokkel geen producten van wilde dieren. Zo willen 
we reizigers, die steeds meer te besteden lijken te 
hebben, waarschuwen dat veel diersoorten krachtens 
internationale en nationale wetgeving beschermd 
zijn. De zwarte handel in met uitsterven bedreigde 
diersoorten is niet alleen een groot gevaar voor de 
dieren, het is ook strafbaar. 

Hoewel de Jachtwet in het Verenigd Koninkrijk formeel een einde maakte 
aan de wrede en nietsontziende jacht met honden, zijn er nog steeds 
heel wat jagers die vossen, herten en hazen opjagen en op barbaarse 
wijze doden. Om deze criminelen voor de rechter te brengen verzamelt 
een professioneel team van IFAW-waarnemers op de jachtterreinen 
bewijzen van hun activiteiten. 

Omdat we daar al eerder succes mee hebben gehad, intensiveren 
we nu onze inspanningen door middel van zogeheten Verbeterde 
Waarnemingstechnieken. We beschikken nu over nieuwe, ultramoderne 
waarnemingsapparatuur, meer mensen en ook betere technieken om 
bewijsmateriaal te verzamelen. Zo werken we steeds efficiënter om 
dieren in de Britse natuur tegen de illegale jacht te beschermen. 

Als gevolg van de groeiende vraag vanuit het Midden-Oosten 
naar in het wild levende en exotische dieren als huisdier, is in deze 
regio een levendige illegale handel ontstaan. In het afgelopen 
jaar werd op Facebook een pasgeboren leeuwenwelpje te koop 
aangeboden. Gelukkig werd deze transactie verijdeld door een 
geheim agent in dienst van de Milieupolitie in Jordanië. De verkoper 
werd gearresteerd en het welpje bleef een ongewisse toekomst 
bespaard. De maand daarop werd een leeuwtje van slechts zes 
weken oud aan de grens met Syrië in beslag genomen van een 
smokkelaar. Het dier bleek uit een dierentuin te zijn gestolen.

De twee welpen, Nina en Simba, verblijven allebei in een 
rehabilitatiecentrum van een van onze partnerorganisaties, de 
Princess Alia Foundation. Het IFAW werkt met deze stichting 
samen op het gebied van smokkelpreventie en het geven van 
voorlichting op scholen over dierenwelzijn en natuurbehoud.

VeRenIgde 
Staten

Een half miljoen 
puppy’s… te koop?

IFAW’s meest recente onderzoeksrapport: ‘How Much 
is that Doggie on My Browser? The Truth Behind 
Online Puppy Sales’, (Wat kost dat hondje in mijn 
zoekprogramma? De waarheid achter de verkoop van 
puppy’s via internet) toont aan dat internet gebruikt 
wordt voor het uitbuiten van honden en consumenten.

IFAW-onderzoekers stuitten op meer dan 10.000 
advertenties op negen grote websites, waarin 
meer dan een half miljoen puppy’s te koop werden 
aangeboden. Van zes van deze websites werden de 
advertenties geanalyseerd. Tweeënzestig procent 
van deze advertenties bleken puppy’s aan te bieden 
die naar alle waarschijnlijkheid van ‘puppyfabrieken’ 
afkomstig waren.

Het IFAW doet dan ook een beroep op consumenten 
die via internet een puppy willen kopen, om daar nog 
eens heel goed over na te denken. Ook roepen we de 
Amerikaanse overheid op om de omvangrijke online 
puppymarkt met wetgeving aan banden  
te leggen.

Om de aandacht te vestigen op de gevaren die 
haaien bedreigen, hield het IFAW in oktober 2012 
in de Verenigde Arabische Emiraten een workshop 
met als thema “Bescherming van haaien in Arabië”. 
De workshop werd mede georganiseerd door het 
ministerie van Water en Milieu van de VAE, het 
Aquarium van Dubai, en Shark Quest Arabia. 

Het IFAW bracht ruim 60 nationale, regionale en 
internationale deskundigen bijeen om een strategie 
te bedenken om haaien in de Arabische landen te 
redden. 

In de Golf van Arabië leven 29 verschillende soorten 
haaien. Enkele soorten lopen ernstig gevaar door de 
haaienvinnentraditie. De handel in haaienvinnen is een 
wereldomvattende industrie waarin miljarden dollars 
omgaan en die in stand wordt gehouden door de 
grote vraag naar haaienvinnen in het Verre Oosten. Elk 
jaar worden naar schatting 70 miljoen haaien gedood, 
in de meeste gevallen is het de vissers alleen om de 
vinnen te doen.

Het IFAW steunt organisatoren van boottochten om 
haaien te gaan bekijken. Dat levert meer inkomsten op 
en spaart de haaien.

dubaIGezocht: haaien – 
dood of levend?

bRazIlIëPinguïns terug naar 
de natuur

Honderdvijftien van de 180 magelhaenpinguïns die 
met steun van het IFAW bij het Instituto de Pesquisa 
e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM) werden 
verzorgd, konden vorig jaar oktober met succes in de 
vrije natuur worden uitgezet. De overige dieren bleven 
onder behandeling totdat ze voldoende op krachten 
waren. 

Pinguïns zijn in staat om grote afstanden te 
overbruggen om naar hun eigen kolonie terug te keren, 
maar nooit eerder waren gerehabiliteerde pinguïns zo 
ver van huis dan nu in Brazilië. Om ze op hun reis te 
kunnen volgen, hebben we ze geringd.

Het IFAW laat het IPRAM delen in onze deskundigheid 
op het gebied van de verzorging van grote aantallen 
pinguïns. We streven ernaar optimaal gebruik te 
maken van de beschikbare middelen, waarbij we de 
tijd waarin de dieren worden verzorgd, zo kort mogelijk 
houden. 
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Hoewel haaien veel mensen angst inboezemen,  
worden wereldwijd toch niet meer 5-12 mensen per jaar 

door een haai gedood. 

VeRenIgd KonInKRIJK 

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

Dierenbelangen
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Wat bij veel mensen niet bekend is, is dat 
Michael een hartstochtelijk dierenvriend is en 
dat hij ongezouten kritiek levert op mensen die 
dieren mishandelen of doden. 

Als jongen had Michael een broer die volgens 
artsen niet kon horen, zien of spreken. Maar 
toen Michael een keertje naar hem floot, 
zag hij toch een reactie bij zijn broertje. 
Deze ervaring deed hem beseffen, dat alle 
levende wezens over gedachten en gevoelens 
beschikken. Hij ontwikkelde hierna een sterke 
empathie met dieren en mensen. 

“Vergeleken met 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. Maar ik 
denk dat de mens zijn eigen kracht niet kent. 
En soms moeten we elkaar eraan herinneren 
hoeveel schade wij kunnen aanrichten”,  
zegt hij.

Toen hij hoorde dat het IFAW in Malawi 83 
olifanten naar een beschermd natuurgebied 
ging overbrengen omdat hun leven gevaar 
liep, deelde hij dat aan zijn 8-10 miljoen 
luisteraars mee. Vervolgens besloten hij en zijn 
vrouw Janet de overplaatsing met een royale 
gift te steunen. 

“Ik steun het IFAW omdat zij tenminste iets 
doen. Veel goede doelen hebben de beste 
bedoelingen, maar ondernemen niets”, aldus 
Michael. 

Michael heeft bewondering voor de wijze 
waarop het IFAW problemen bij de wortel 
aanpakt, zoals in de strijd tegen de overal 
opduikende ivoorstropers: “Jullie geven 
training en financiële ondersteuning aan 
antistroperspatrouilles en geven voorlichting 
over ivoor in China.” Persoonlijk is hij 
van mening dat het doden van dieren 
internationaal strafbaar zou moeten 
zijn, maar hij erkent ook dat daarnaast 
consistente en pragmatische maatregelen 
nodig zijn. 

Michael is bang dat we heel weinig tijd 
over hebben. “Wat voor zin heeft het om 
te helpen?” vraagt hij, om dan zelf het 
antwoord te geven: “Een oorlog win je slag 
voor slag. Je moet blijven vechten.” Om de 
daad bij het woord te voegen, maakten hij 
en Janet nogmaals een groot bedrag over. 

Door het werk van het IFAW voor het 
voetlicht te brengen en ons financieel te 
blijven steunen, geven Michael en Janet 
Savage de dieren iets van onschatbare 
waarde. 

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

Dr. Michael Savage ontvangt 
gasten in zijn veelgeroemde 
radioprogramma The Savage Nation. 
Hij heeft ook 28 boeken op zijn naam 
staan, waarvan er zes de New York 
Times-bestsellerslijst haalden. 
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Een machtige stem tegen 
dierenmishandeling

In profiel

“De wielen van de terreinwagen 
ploegen door het grint dat op de 
rivierbodem ligt. 
De oevers zijn met weelderig groen bedekt. 
Ik reis mee met een antistroperspatrouille 
die een belangrijk natuurreservaat gaat 
inspecteren in het uiterste zuidwesten van 
de regio Primorye in Rusland. De laatste 
Amoerpanters die er nog zijn leven in deze 
bossen, samen met 15 tot 20 Siberische 
tijgers! 

De patrouilleleider, Evgeny Stoma, beschikt 
over veel ervaring. Hij kent alle trucs die 
stropers uithalen, waaronder het gebruik 
van metalen strikken om tijgers en andere 
dieren te vangen zoals edelherten en wilde 
zwijnen, natuurlijke prooidieren van de tijger. 
Terwijl hij een smal platgetreden pad langs 
een stroom afloopt, blijft hij plotseling staan. 
Hij laat me een grote ijzeren lus zien die 
over het pad is gelegd – wachtend op een 
nietsvermoedend slachtoffer. 

Op een andere plek laat Evgeny me een 
ijzeren klem zien, die met gedroogd gras en 

bladeren was gecamoufleerd. Elk dier dat in 
de kaken van zo’n klem stapt, zit onwrikbaar 
vast en sterft een langzame, uiterst pijnlijke 
dood. 

Aan het eind laat hij me iets heel bijzonders 
zien. Op een smal paadje ligt een hoopje 
uitwerpselen, iets verderop zie ik een grote 
pootafdruk in de natte aarde – allebei van 
een tijger! Jazeker. Ze leven hier, ze zijn 
misschien zeldzaam en moeilijk te vinden, 
maar ze zijn hier wel.” 

Over de afgelopen 12 maanden zijn 
beduidend minder stropersactiviteiten 
gemeld. Hieruit blijkt dat onze parkwachters 
echt het verschil maken.

Deze keer 
zijn we de 
stropers 
te vlug af 
geweest.

Een trektocht 
voor tijgers
In oktober reisde IFAW-campagnevoerder 
Robert Kless met een Duits TV-team af 
naar Thailand en Birma om onderzoek te 
doen naar tijgers in gevangenschap die als 
bezienswaardigheid worden gehouden en 
naar tijgerproducten die er te koop zijn. 

Hij reisde ook met IFAW’s tijgerpatrouille mee 
naar het oosten van Rusland.

In focus

In de bossen van Primorye leven nog maar 20 
Siberische tijgers.
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Beste maatjes van de Savages: Tasha en Teddy.
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Reddingsacties

Sandy verplaatste zich langzaam over 
verschillende oostelijke staten en zorgde 
daar voor overstromingen en stormschade. 
Sommige staten hadden het ‘t zwaarst te 
verduren, toen een koufront ook nog eens 
voor lage temperaturen zorgde. 

Het IFAW mobiliseerde onmiddellijk drie 
reddingsteams ter ondersteuning van de 
National Animal Rescue and Sheltering 
Coalition (NARSC). We zijn ‘s nachts 
met onze Petfinder trailer, volgeladen 
met kennels, vanguitrusting en vaste 
en vloeibare voeding, naar de zwaarst 
getroffen gebieden gereden in Ocean 
County, New Jersey. Ook hebben we een 
truck en twee boten ingezet om te water 
reddingsacties uit te kunnen voeren.

Van huis tot huis op zoek 
naar dieren
In de dagen die volgden, trokken onze 
mensen van deur tot deur, het water, de 
kou en de wind trotserend. Ze speurden de 
wijken af naar huisdieren die in de hectiek 
door hun baasjes waren achtergelaten. 
De wrakstukken lagen overal verspreid… 
auto’s, verwrongen metaal, hier een zitbank, 
daar een matras… soms op meerdere 
huizenblokken afstand van de kust.

Het IFAW-team kreeg ook 14 oproepen 
om in totaal 23 katten, vier schildpadden, 
een slang en een konijn te redden. Terwijl 
we aan het werk waren, werden we door 
een evacuatieteam gebaard te stoppen. Zij 
wezen ons naar een plek waar ze bange 
en uitgehongerde katten hadden gezien. 
We gingen erop af, gaven ze te eten en 
registreerden de locatie. 

In de laatste wijk die we doorzochten, 
troffen we een hondje aan dat we Peanut 
noemden. Hij blafte naar ons toen we 
langs zijn huis liepen, alsof hij wou zeggen: 
“Hallo, ik zit hier.” Hij had geluk dat hij nog 
een veilig plekje had kunnen vinden, want 
het waterpeil in  huis stond ruim een meter 
boven zijn kleine Shih Tzu-koppie. 

Overal waar we huisdieren bij hun ongeruste 
baasjes terugbrachten, konden die mensen 
hun geluk niet op en ze kwamen woorden 
tekort om ons te bedanken.

Het waterpeil zakte zo snel en met zoveel 
kracht, dat je alleen nog aan de hoge 
duinen langs de straten kon zien dat er een 
overstroming was geweest. 

IFAW-medewerkers verleenden ook 
assistentie aan de Federal Emergency 
Management Agency bij de hulp in 
verschillende staten. We stuurden een team 
naar Monroe County, Pennsylvania, om hulp 
te bieden bij de tijdelijke opvang van zo’n 

700 mensen waarvan velen een huisdier bij 
zich hadden. Gelukkig konden de bewoners 
weer snel terug naar huis en was er alleen 
tijdelijke ondersteuning nodig bij de zorg 
voor ongeveer 20 dieren, waaronder 
honden, katten en vogels.

Wonderbaarlijke redding 
kittens
West Virginia werd echter lamgelegd door 
een combinatie van overstromingen en ruim 
een halve meter sneeuw. Omdat er geen 
geschikte opvang was voor de huisdieren 
van ontheemde gezinnen en de dierenasiels 
in de regio vol waren, werkten het IFAW en 
People United for Rescue and Rehabilitation 
(PURR) samen om wilde kittens in veiligheid 
te brengen en om honden en katten van 
mensen in tijdelijke faciliteiten op te vangen 
en te verzorgen. 

Twee pasgeboren kittens werden letterlijk 
uit de sneeuw opgegraven door een 
reddingswerkster van het IFAW die hun 
gepiep had gehoord. Ze waren zo klein dat 
hun oogjes nog dicht zaten. We noemden 
ze Itty en Bitty, wikkelden ze in warme 
dekens en verzorgden ze tot ze helemaal 
beter waren.

Hulp voor huisdieren 
na orkaan Sandy

Toen ‘superstorm’ Sandy 
in oktober vorig jaar de 
Amerikaanse oostkust 
teisterde, trok hij een spoor 
van verwoesting in het 
kustgebied en bereikten de 
sneeuwstormen zelfs West 
Virginia.

Peanut werd gered uit een huis waar het water 
was binnengestroomd.
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Wisseling van de 
wacht bij het IFAW

Een warm afscheid van Fred 

Fred werd in januari 1997 aangesteld als 
opvolger van Brian Davies, de oprichter van 
het IFAW. Onder Freds leiding werd het scala 
van onze activiteiten verbreed en nam het 
aantal landen waarin we projecten uitvoeren, 
toe. 

Fred gaf leiding aan deze groei, die leidde 
tot nieuwe vestigingen in Sydney, Dubai, 
Washington DC en Nairobi. Hij bracht 
samenwerking met de Wildlife Trust of 
India tot stand, waarmee tot nu toe al meer 
dan 1600 dieren zijn gered, waaronder 
weesolifanten, neushoorns en een aantal 
nevelpanters, een ernstig met uitsterven 
bedreigde soort. 

Fred droeg bij aan het herstel van Meru 
National Park in Kenia, waarbij dieren 
opnieuw werden uitgezet in een gebied 

In januari besloot onze president-directeur 
Fred O’Regan dat het tijd was om het 
stokje over te dragen. “Ik neem dit besluit 
na een dienstverband van 16 jaar, waar ik 
met veel voldoening op terugkijk”, zei Fred. 

waar ze in het verleden door stropers vrijwel 
waren uitgemoord. De hersteloperatie was 
een enorm succes en Meru kreeg in 2007 
als beschermd natuurgebied het predicaat 
‘wereldklasse’. 

Daarna gaf Fred leiding aan een soortgelijk 
project in Tsavo National Park en gaf hij de 
aanzet tot een project om migratiecorridors 
te beveiligen en het kwetsbare ecosysteem 
van Amboseli National Park te beschermen.

Freds visie leidde er verder toe, dat 
het IFAW een samenwerking aanging 
met Interpol ter ondersteuning van de 
handhavingscapaciteit van deze organisatie 
op het gebied van natuurbeheer. Deze 
samenwerking resulteerde in betere en 
succesvolle internationale coördinatie in de 
strijd tegen de illegale handel in wilde dieren.

Azzedine Downes, de nieuwe president-
directeur van het IFAW, feliciteert Fred 
met zijn vele successen: “Onder Freds 
leiding heeft het IFAW een transformatie 
ondergaan. Hij laat een sterkere en stabiele 
organisatie achter, die meer dan ooit in 

staat is om in het leven van dieren wereldwijd 
positieve veranderingen te bewerkstelligen.”

Fred is de fantastische donateurs van het 
IFAW ontzettend dankbaar: “Jullie moeten 
mij niet bedanken. Het zijn die geweldige 
mensen in het veld die zich elke dag weer 
voor het welzijn van dieren inzetten, en al die 
fantastische donateurs wereldwijd – zij zijn 
het die dit allemaal mogelijk maken. Ik zie 
de toekomst voor het IFAW vol vertrouwen 
tegemoet nu Azzedine het roer gaat 
overnemen.”

Onze vele donateurs sluiten zich aan bij onze 
wens dat het Fred in deze nieuwe fase van 
zijn leven goed mag gaan

Als vicepresident van het IFAW en na 15 jaar als Freds 
adviseur te hebben gewerkt, lag het voor de hand dat 
Azzedine degene was die de teugels zou overnemen en 
de verdere groei en ontwikkeling van het IFAW sturing 
zou gaan geven. 

“Fred en ik zijn jarenlang vrienden en collega’s 
geweest”, aldus Azzedine. “Ik heb het grootste respect 
en bewondering voor hem en voel me vereerd bij het 
IFAW in zijn voetsporen te mogen treden.”

Een van de vele functies die Azzedine heeft bekleed 
was leiding geven aan onze vestiging in Dubai, waar hij 
in een periode van drie jaar vorm en uitvoering gaf aan 
IFAW’s Prevention of Wildlife Trade Training Program 
(gericht op de preventie van smokkel van wilde dieren). 

Naarmate het IFAW groeide, werkte Azzedine aan 
een optimale afstemming tussen de afdelingen 
dierenwelzijn, communicatie en fondsenwerving, om 
zoveel mogelijk rendement uit onze inspanningen voor 
de dieren te halen.

“Het IFAW is effectief omdat we bij onze zoektocht 
naar praktische oplossingen voor de gevaren die dieren 
bedreigen, ook lokale organisaties en overheidsinstanties 
betrekken. Of we nu bezig zijn met de aanpak van 
de illegale handel in producten van wilde dieren… 
of invloed uitoefenen op besluitvorming waarbij de 
bescherming van walvissen in het geding is… of we 
nu een babyolifantje redden… of met een medische 
behandeling het leven van een gewonde puppy redden… 
elke dag weer is ons werk voor dieren van beslissende 
betekenis.” 

“Ik ben vereerd de organisatie te mogen leiden waar ik 
zo’n passie voor heb”, aldus Azzedine. “Ik weet van Fred 
dat hij de dieren waar hij zoveel om geeft en de missie 
die via hem gestalte heeft gekregen, blijvend in zijn hart 
zal meedragen.”

Fred met de oprichter van het IFAW Brian Davies, 
tezamen meer dan 40 jaar leiderschap. Zij hebben 
zich met diepe overtuiging en met volle inzet gewijd 
aan de redding van dieren.

Azzedine
Downes
IFAW’s nieuwe 
president-directeur



Afscheid
van Fred…
een inspirerende leider.

In 16 jaar 
tijd gaf hij dierenwelzijn een ander gezicht.
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