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Dankzij u!

Ik hoop dat u weer met plezier de verhalen zult lezen over de dieren 
die we met uw steun hebben kunnen redden - van weesbeertjes tot 
zeldzame tijgers en van een pasgeboren gibbon tot een aantal honden 
en katten, die het nodige geluk hadden. Verder deze maand een 
aanvullende rapportage over de hulp van het IFAW aan de slachtoffers 
van de bosbranden in Australië. En mede dankzij uw hulp hebben de 
dieren in Mexico nu een draaglijker leven. 

Lees ook het laatste nieuws over wat we mede dankzij uw actieve 
inzet allemaal voor dieren hebben kunnen bereiken en hoe u, via het 
Huisdierenfonds, vele andere honden en katten kunt helpen! 

We zijn u daar zeer dankbaar voor.

Azzedine Downes 
President-directeur-IFAW

Inhoud
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U helpt ons iedere dag opnieuw bij het redden van dieren! Als een beer 
of tijger door toedoen van jagers zijn ouders verliest, als een hond of kat 
liefdevolle zorg nodig heeft, of als een gibbonfamilie zijn vertrouwde bos 
is kwijtgeraakt, kan het IFAW dankzij uw steun uitkomst bieden.

Hartverwarmende 
verhalen over 
reddingsacties

Nieuwe weesbeertjes in 
de opvang  
De eerste vier beertjes die dit jaar in ons 
Berenopvangcentrum in Rusland werden 
opgenomen, waren door hun moeder 
achtergelaten toen zij, opgeschrikt door 
houthakkers, haar hol was ontvlucht. Omdat 
de houthakkers bang waren dat de beertjes 
dood zouden vriezen, namen ze hen mee 
naar het Departement voor Wildbeheer 
in de regio Kirov en die schakelde op hun 
beurt het IFAW weer in. De beertjes,twee 
vrouwtjes en twee mannetjes,waren nog 
maar acht weken oud.

Later werden nog een broertje en zusje uit 
Smolensk binnengebracht. Iemand had 
ze in een doos ergens op een veranda 
achtergelaten. Eerst maakten we ons 
zorgen om hun gezondheid omdat ze hun 
melk niet wilden drinken. Maar na een 
intensieve 24-uurs verzorging zijn ze toch 
gaan eten en kwamen ze weer op krachten.

IF
AW

’s
Dierenwereld
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terug uitzetten in de vrije natuur. Ze 
kreeg een satellietzender om en uit 
de eerste signalen die we ontvingen 
maakten we op, dat ze zich door het bos 
verplaatste. Zo’n uitzetting van tijgers na 
een rehabilitatieperiode was nog maar 
enkele keren eerder voorgekomen. We 
hopen nu dat de gegevens die we via 
Cinderella’s halsbandzender ontvangen, het 
overtuigende bewijs van een geslaagde re-
integratie in het wild zullen leveren. 

In de vrije natuur zijn nog maar weinig tijgers 
over, in de Verenigde Staten zitten echter 
duizenden tijgers in gevangenschap. Kort 
geleden heeft het IFAW 16 tijgers uit een 
vervallen complex gered, waar de met 
zijn gezondheid tobbende eigenaar niet 
meer voor ze kon zorgen. Ze verblijven 
nu de rest van hun leven in professioneel 
opgezet opvangcentrum. Nu het particulier 
bezit van leeuwen, tijgers en andere wilde 
katten in steeds meer Amerikaanse staten 
wordt verboden, zullen we waarschijnlijk 
ook steeds vaker worden ingeschakeld 
om passende opvang voor deze dieren te 
vinden. We zetten  al onze deskundigheid 
in om in het hele land een netwerk van 
opvangcentra te formeren die aan de 
hoogste kwaliteitseisen voldoen.

Nieuwe kansen voor
zeldzame tijgers
In het verre oosten van Rusland zwierf een 
heel klein Amoer-tijgerwelpje eenzaam rond. 
Haar overlevingskansen waren miniem. 
Ze was ernstig verzwakt en ondervoed 
en vertoonde bevriezingsverschijnselen. 
De parkwachter waren bang dat ze de 
volgende dag niet zou halen. Ze werd met 
spoed naar een door het IFAW gesteund 
opvangcentrum gebracht. Als ze het zou 
halen was de kans op rehabilitatie erg groot, 
zeker gezien haar leeftijd. Dit zou geweldig 
zijn omdat er in het wild minder dan 400 
Amoertijgers over zijn.

Dankzij u kon het IFAW haar voedsel en 
onderdak geven en konden we haar tijdens 
de herstelperiode bewaken en regelmatig 
door een dierenarts laten controleren. 
Langzaam ging Cinderella, zoals ze 
werd genoemd, vooruit. In het afgelegen 
toevluchtsoord ontwikkelde ze haar 
natuurlijke instincten. Ze leerde op jacht te 
gaan naar voedsel en zich voor naderende 
mensen te verbergen. 

Na haar een jaar lang intensief te hebben 
verzorgd, konden we Cinderella in mei 

Een geboorte in India is een 
teken van hoop
Het IFAW heeft vijf gibbonfamilies (oostelijke 
hoeloks) overgeplaatst vanuit een gebied 
waar hun bomen ten behoeve van de 
landbouwontwikkeling werden gekapt. De 
dieren vonden een nieuw thuis in het Mehao 
Wildlife Sanctuary in Arunachal Pradesh. 
Een van de gibbons heeft al een kleintje 
gekregen. 

Een nieuwe baby is een goed teken; het 
toont aan dat de overplaatsing succesvol 
is verlopen en dat de families zich goed 
aanpassen aan hun nieuwe omgeving.

Dit voorjaar hebben we in ons Wildlife 
Rescue Center in Kaziranga 22 dieren 
opgevangen en gerehabiliteerd waaronder 
zes Indische neushoorns, vijf Aziatische 
olifanten, drie luipaarden, wilde buffels, 
muntjakherten, een ooievaar en nog een 
gibbon.

Onlangs nog hebben we een olifantskalfje 
van twee maanden oud opgehaald, dat 
in een rivier was meegesleurd en op een 
zandbank was beland. We hebben hem 
behandeld en bereiden hem nu voor op een 
terugkeer in de vrije natuur.

Dev gaat vooruit
Toen we Dev in 2011 naar het IFAW Wildlife 
Rescue Center brachten, was dit pasgeboren 
olifantje meer dood dan levend. Na zijn val in een 
rotsachtig ravijn kon hij zich haast niet bewegen 
en hij was over zijn hele lijf gewond en geschaafd. 
We gaven hem om de twee uur flesvoeding en met 
warme zoutbaden genazen we zijn vele snijwonden 
en kneuzingen.

Hij is nu bijna twee jaar oud en ontwikkelt zich tot 
het meest levendige kalf in de kudde van vijf . Nog 
steeds voeden we hem zes keer per dag met melk 
en krachtvoer. Onlangs nog hebben we hem met 
succes behandeld aan een ontsteking aan zijn teen.

Veilig in haar nieuwe toevluchtsoord. De jonge gibbon kreeg de naam Ouiji, wat 
‘hoop’betekent.

Dev net 
gered, en nu.



Dankzij u! Welkom thuis
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IFAW-medewerkers die in het noorden van 
Canada medische zorg geven aan honden 
en voorlichting geven aan hun baasjes over 
de verzorgingvan hun honden, brachten 
hem naar tijdelijke verzorgers in Toronto. 
Uiteindelijk kwam hij bij Meg Walsh terecht. 
Meg is een van onze collega`s die op ons 
kantoor in Yarmouth Port op de afdeling 
finance werkt. “Niemand kan Buddy’s lieve 
karakter en guitige blik weerstaan”, zei ze. 
Hoewel hij eerst nogal schuw was, zoekt 
Buddy nu voortdurend het gezelschap van 

de zoons van Meg en 
hun oudere labrador-
kruising Maddie.

“Buddy is STAPELDOL 
op sneeuw”, zei Meg. 
“En Maddie is dankzij 
hem ook weer een en al 
levendigheid.”

De eerste keer dat IFAW’s dierenarts Erika 
Flores het kleine witte zwervertje zag, liep 
het hondje midden op een brede straat in 
Playa del Carmen, Mexico, terwijl de auto’s 
langs haar heen raasden. Gelukkig wisten 
de auto’s haar net te ontwijken. Toen ze 
een onverharde weg op rende, zette Erika 
de achtervolging in. Na bijna tien kilometer 
gerend te hebben, slaagde Erika erin de 
bange, uitgeputte hond een halsband om 
te doen. 

Toen Barbara Fried, een van onze collega`s 
die ook op ons kantoor in Yarmouth Port 
werkt, maar dan op de afdeling filantropie 
een foto van de pup zag, wist ze meteen 
dat zij het perfecte maatje voor haar terriër 
Bobo zou zijn. Haar oude herder-kruising 
Mischa was kort daarvoor op 13-jarige 
leeftijd overleden en nu wilde Barbara 
graag weer een andere hond adopteren. Ze 
vroeg de IFAW-medewerkers de pup mee 

te brengen als ze van Playa del Carmen 
terugkeerden. 

Op de avond voor Halloween arriveerde een 
schuwe bundeltje bont en Barbara noemde 
haar Evie. Zowel zij als haar man Fred en 
natuurlijk ook Bobo werden onmiddellijk 
verliefd op Evie. Er was geduld voor nodig 
om haar te leren dat zij haar eten niet naar 
binnen hoeft te schrokken, omdat er altijd 
eten voor haar is als ze er behoefte aan 
heeft. Evie voelt zich elke dag een beetje 
meer op haar gemak in 
haar nieuwe leven.

IFAW-medewerkers en hun huisdieren
Buddy, een kruising tussen een labrador en een corgi, in Waskaganish, Canada 
werd als pup in een kelder gehouden door mensen die wel van hem hielden, 
maar niet begrepen dat hij met andere honden contact moest hebben en buiten 
moest kunnen spelen.

Buddy weet altijd precies 
wanneer de schoolbus 

stopt en zijn beste 
maatjes uitstappen.

Ondanks haar schamele 
6 kilo legt Evie genoeg 

gewicht in de schaal om 
zich van de liefde van de 

familie Fried te verzekeren. 

Een verrassende pleegvader 
voor kittens  
In ons huisdierenproject in Johannesburg, 
Zuid-Afrika, zitten we nooit zonder 
kittens die verzorging nodig hebben. Ook 
afgelopen winter werden weer zeven kittens 
zonder moeder bij ons centrum afgeleverd. 
Cora Bailey van het IFAW nam ze mee 
naar huis om voor ze te zorgen en al haar 
honden hielpen haar daar een handje bij. 

Opvallend was dat honden zoals Pratley, die 
we ooit uit afschuwelijke omstandigheden 
hadden gered, de meeste affectie voor 
de kittens toonden. Pratley was uit een 
nederzetting gered die ontruimd werd. Het 
kostte ons meerdere dagen om hem te 
vangen. Toen we hem eindelijk te pakken 
hadden, was hij vermagerd, verwilderd en 
doodsbang. Nu treedt hij voor de kittens op 
als een wijze ‘oom’.

Gelukkig wisten we moederkat te 
achterhalen en die was dolgelukkig haar 
kinderen terug te zien.

Al deze dieren hebben we in leven kunnen 
houden, dankzij u!

Een hond die van geluk 
mag spreken
Misschien herinnert u zich Warrior nog. 
Bijna was ze als pup gestorven toen enkele 
conciërges van een school in Kaapstad, 
Zuid-Afrika, haar levend begroeven. 
Gelukkig konden de medewerkers van 
de Mdzananda Clinic van het IFAWhaar 
redden. Sinds haar adoptie leeft ze een 
heerlijk hondenleventje – twee speciaal 
bereide maaltijden per dag, elke dag uit 
wandelen en iedereen wil haar knuffelen.

Terwijl Warrior herstelde, hebben veel 
donateurs een lieve boodschap op lapjes 
stof geschreven. Al deze lapjes hebben we 
aan elkaar genaaid tot dekens die Warrior 
en andere getraumatiseerde dieren warm 
moeten houden. Hartelijk dank voor al uw 
blijken van medeleven met deze dieren.

In maart stonden de twee mannen terecht 
die ervan beschuldigd werden haar te 
hebben begraven. Hen werd een van de 
ernstigste schendingen van de Wet op 
Dierenmishandeling ten laste gelegd die in 
Kaapstad ooit zijn gepleegd.

Warrior, die nu Lily heet, met haar 
broertje Joey.

Pratley bleef de kittens steeds maar naar 
bed brengen.

3.000 mijl naar een nieuw thuis



Goed nieuws voor zeehonden 

Op het spoor van 
olifanten

Mede onder druk van uw steun kondigde de 
Canadese minister van Milieu onlangs aan de dat de 
plannen om op de grijze zeehond te jagen op Sable 
Island National Park van tafel zijn.  Dit is fantastisch 
nieuws voor de 277.000 grijze zeehonden die op 
Sable Island hun jongen werpen en zogen. We 
blijven ons inspannen om ze ook op lange termijn 
bescherming te bieden. 

En zeehondenjagers op Cape Breton besloten af 
te zien van hun jaarlijkse jacht op grijze zeehonden 
omdat er niet genoeg kopers zijn voor de huiden. Dit 
is al het tweede jaar dat de jacht niet doorgaat. 

Ruim 64.000 donateurs steunden onze petitie voor 
Sable Island… het bewijst dat uw acties wel degelijk 
resultaat opleveren voor de dieren.

In maart bracht het IFAW in samenwerking met Kenya 
Wildlife Service en Kenya’s School of Field Studies 
bij zes olifanten satellietzenders aan. Onderzoekers 
gaan de olifanten 20 maanden lang volgen tijdens 
hun trektochten door het uitgestrekte landschap van 
Amboseli (8797 vierkante kilometer). De olifanten 
werden uit verschillende families geselecteerd. We 
volgen deze dieren om door alle seizoenen heen 
de belangrijkste trekroutes en het gebruik van hun 
leefgebied in kaart te brengen.

Als we weten waar de olifanten zich bevinden, zal dit 
ook de parkwachters helpen de beveiliging van het 
park te verbeteren en maatregelen te ontwikkelen om 
conflicten tussen olifanten en mensen te voorkomen.
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Grizzlybeertjes gered Een betere toekomst 
voor bedreigde in het 
wild levende dieren

Voedselactie na 
tyfoon

‘People of the Year’

IFAW-partner Northern Lights Wildlife Center 
redde vorig jaar oktober twee grizzlywelpen in 
het natuurgebied Kootenay Rockies in British 
Columbia. De beertjes werden gevonden nadat 
hun moeder, die enkele kippenrennen had 
leeggeroofd, was doodgeschoten. 

De welpen waren verzwakt en jankten klaaglijk 
toen ze werden gered. Ze kregen onmiddellijk 
de nodige verzorging en behandeling. Al snel 
ging het beter met de 8 maanden oude weesjes 
en aten ze naar hartenlust appels en ander 
typisch ‘berenvoer’. Het grizzlyberenproject 
is een samenwerking tussen het IFAW, het 
opvangcentrum en de ministeries van Natuur & 
Milieu, Landbouw en Natuurlijke rijkdommen. 

Dit voorjaar werd opnieuw een welpje zonder 
moeder aangetroffen. Ook hij komt langzaam 
weer op krachten in het opvangcentrum.

Tijdens de 16de conferentie van de Conventie inzake 
de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren 
en Planten (CITES), gehouden in Bangkok, zijn we erin 
geslaagd meer bescherming af te dwingen voor haaien 
en andere met uitsterven bedreigde soorten. 

Via onze interactieve online rapportage en de iPad-
app Unveiling the Ivory Trade hebben we zoveel 
mogelijk mensen geïnformeerd over de ivoorhandel die 
duizenden olifanten het leven kost. Mede dankzij deze 
campagne werd de strijd tegen de wildlife-criminaliteit 
verder aangescherpt, met het accent op de strijd tegen 
stropers. Ook hebben we bereikt, dat de controle op de 
handel in wilde dieren via internet wordt opgevoerd.

Helaas hebben we niet de mogelijkheid kunnen benutten 
om de dreiging voor ijsberen vanuit de internationale 
handel te verminderen. We zullen voor deze ernstig met 
uitsterven bedreigde soort ook dit jaar weer campagne 
voeren.

Nadat de tyfoon Pablo, de krachtigste tyfoon uit de 
geschiedenis van het landbouwgebied Mindanao was 
uitgewoed, kwamen reddingswerkers van het IFAW 
en onze partnerorganisatie, de Philippines Animal 
Welfare Society, in actie. Het natuurgeweld eiste veel 
mensenlevens maar ook veel dierenlevens en een 
groot deel van de gewassen was verloren gegaan.We 
hebben zo snel mogelijk een voedseldistributieplan 
opgezet.

Samen met dierenartsen en vrijwilligers deelden we 
6,2 ton huisdierenvoer en 1600 kilo varkensvoer uit. 
De mensen in de dorpen waren ons heel erg dankbaar 
voor het dierenvoeder, want nu hoefden ze hun eigen 
noodrantsoenen niet aan te spreken. Met uw steun 
hebben we 2175 honden, 848 katten en 726  
varkens van voedsel voorzien.

IFAW-medewerkers van ons Marine Mammal Rescue 
and Research team werden door Cape Cod Magazine 
in een zes pagina’s tellend artikel tot ‘People of the 
Year’ uit-geroepen. Katie Moore en haar mensen 
oogstten lof en bewondering voor hun werk bij 
strandingen, die in 2012 vaker dan ooit plaatsvonden. 
Hun inspanningen werden beloond met een record: 
van alle levend gestrande dieren kon 74% weer met 
succes in zee worden uitgezet. Het was de bekroning 
van een lang seizoen waarin de reddingswerkers zich 
steeds opnieuw door water, zand en modder moesten 
ploegen om dolfijnen te redden en te beschermen. Katie 
vergat niet de ruim 200 vrijwilligers en reddingswerkers 
te bedanken, die het zeskoppige IFAW-team aan de 
oostkust hebben bijgestaan gedurende een van de 
zwaarste seizoenen voor deze specialisten.

CAnAdA

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

Dierenbelangen
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Eerbetoon aan een 
speciale dierenvriendin

In profiel

Tegelijkertijd help ik er dieren in nood mee, 
zowel de honden en katten van kansarme 
mensen als in het wild levende dieren die 
het zonder ons niet redden, zoals tijgers, 
luipaarden, olifanten, neushoorns, beren en 
zeehonden”.

Emily Stuparyk is al 12 jaar donateur van het IFAW. Ze richtte in 2012 
haar eigen SuzyBear Pet Fund op ter ere van een bijzonder konijntje. 
Emily heeft thuis heel wat konijnen en houdt veel van alle dieren.

Door dieren te helpen geef ik mijn leven zin.  
– Emily Stuparyk

Ze verwoordt haar gevoelens voor dieren en 
de redenen waarom zij het IFAW steunt als 
volgt: 

“Veel mensen zien konijnen als tamme 
beestjes die stil in een kooitje zitten. 
Maar dat beeld klopt niet. Ze hebben een 
dynamische, expressieve persoonlijkheid. 
Ook hebben ze behoefte aan ruimte en zijn 
in staat genegenheid te tonen. Ik kan me 
geen leven zonder een konijn voorstellen.

Ik denk dat dieren gevoel hebben en dat 
ze pijn en leed kunnen ervaren. Ik vind 
het belangrijk te weten dat ik veel voor ze 
beteken. Het IFAW stelt me in staat het 
leed dat dieren door hebzuchtige, wrede 
en onwetende mensen wordt aangedaan, 
enigszins te verlichten. 

Via mijn persoonlijk Huisdierenfonds houd ik 
de herinnering aan SuzyBear levend en blijf ik 
me bewust van haar onvoorwaardelijke liefde 
en de vele levenslessen die ze me leerde. 

Zoals Emily het zo kernachtig uitdrukt: dieren helpen geeft zin aan je leven. 
Een IFAW- Huisdierenfonds als eerbetoon aan een bijzonder huisdier is een zeer 
persoonlijke manier om het leven van honden en katten te verbeteren. Met de 
persoonlijke Huisdierenfondsen van het IFAW verbeteren we de zorg voor huisdieren 
in de vele kansarme gemeenschappen wereldwijd. Of het nu een hond of een kat, een 
konijn of een vogel, of welk ander huisdier dan ook was dat u zoveel vreugde heeft 
gegeven, ik hoop dat u wilt overwegen uw eigen Huisdierenfonds op te richten. Als 
u meer wilt weten over deze bijzindere manier om het IFAW te steunen, neem dan 
contact op met onze donateursafdeling op telefoonnummer 070 - 335 50 11.

Een heel persoonlijke manier om dieren te helpen

Een web geweven voor smokkelaars 
van wilde dieren 

INTERPOL heeft een onderzoek gepubliceerd waaraan het IFAW heeft 
bijgedragen. Twee weken lang werden veilingsites in negen Europese 
landen onderzocht en in die tijd werden advertenties voor honderden ivoren 
voorwerpen aangetroffen met een totale waarde van minstens € 1.450.000. 

Voor zes landen was dit speurwerk aanleiding om nader onderzoek in te 
stellen in gevallen waar ivoor als nieuw werd omschreven of waar het uit het 
buitenland afkomstig was. Er volgden ook drie internationale onderzoeken. 

Het onderzoek naar internetsites werd door diverse handhavingsinstanties 
uitgevoerd, waarbij ook de handhavingsinstanties uit de betrokken landen 
zelf betrokken waren. Deze samenwerking laat ook zien hoe belangrijk het 
is om in alle Europese landen één front te vormen tegen de verwoestende 
illegale handel in ivoor.

Verenigd KoninKrijK

CypruSFinanciële 
ondersteuning voor 
huisdieren

Toen op Cyprus als gevolg van de financiële crisis alle 
banken sloten, raakten de dierenasiels op het eiland 
snel door hun voedselvoorraden heen. Het IFAW 
kwam de wanhopige asielbeheerders direct financieel 
te hulp. 

Samen met onze partnerorganisatie ter plaatse, 
Cyprus Voice for Animals, deelden we meer dan 650 
zakken honden- en kattenvoer uit in 8 asiels. Daarmee 
hebben we het leven van minstens 1500 dieren gered. 
Eén asielbeheerder merkte dankbaar op: “Jullie voer 
kwam net op tijd. We hadden nog maar 2 zakken voor 
meer dan 200 honden, dus we hadden het geen dag 
langer kunnen uithouden.”

Verenigde 
STATen

Onderscheiding voor 
redders van dieren

Wij feliciteren IFAW’s vice-president, Ian Robinson, 
en Wildlife Rescue manager Gail A’Brunzo, met 
de onderscheiding die ze van het Amerikaanse 
ministerie van Landbouw hebben ontvangen. Ze 
werden geroemd om hun buitengewone inzet 
bij de verzorging en herhuisvesting van ruim 300 
weesdieren uit een opvangfaciliteit die failliet was 
gegaan. Ook Dawn Smith en Anand Ramanathan, 
die aan het IFAW-team waren toegevoegd, deelden 
in deze erkenning. Het is de meest prestigieuze prijs 
die door de minister van Landbouw wordt uitgereikt.

Toen het Wild Animal Orphanage in Texas als gevolg 
van de financiële crisis haar deuren moest sluiten, 
zette het IFAW mensen en middelen in voor de 
overplaatsing van de dieren – waaronder tijgers, 
leeuwen, beren en chimpansees – naar andere 
faciliteiten. 

Dierenbelangen
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Redding voor dieren via 
de Wet op de bedreigde 
diersoorten
Al bijna 40 jaar draagt de Endangered 
Species Act (ESA, Wet op de bedreigde 
diersoorten) in de Verenigde Staten bij aan 
de bescherming van dieren in de VS en 
daarbuiten. IFAW-donateurs zijn al talloze 
malen in actie gekomen om voor soorten 
als de Afrikaanse leeuw, de kariboe en de 
ijsbeer bescherming af te dwingen middels 
een beroep op de ESA. We hopen dat de 
ESA nog vele jaren een gezaghebbend 
instrument zal blijven voor de bescherming 
van dieren. 

Het succes van veel van onze campagnes 
is te danken aan donateurs die voor 
dieren in actie komen. Ze schrijven 
politici, steunen een handtekeningenactie. 
Wij kunnen altijd een beroep op onze 
trouwe donateurs doen, ze laten het nooit 
afweten. Enkele voorbeelden waarbij de 
acties van IFAW-donateurs beslissend 
was voor de dieren:

Ondersteuning van de strijd 
tegen wildlife-criminaliteit in 
het Verenigd Koninkrijk
Vanaf de oprichting in 2006 heeft de 
National Wildlife Crime Unit (NWCU) in het 
Verenigd Koninkrijk een zeer succesvolle 
bijdrage geleverd aan de opsporing en 
vervolging van stropers en wildsmokkelaars. 
Toen deze unit na eind maart 2013 geen 
subsidie meer kreeg, deed IFAW-VK een 
beroep op de donateurs in eigen land om 
deze zo belangrijke eenheid operationeel te 
houden. 

Bijna 5.000 donateurs drongen er bij hun 
parlementsvertegenwoordigers op aan 
om zich sterk te maken voor voortgaande 
financiële steun aan de NWCU. Dankzij 
deze snelle actie kwam die hernieuwde 
steun er ook en kan de NWCU doorgaan 
met het zo belangrijke werk.

Positieve veranderingen 
in Playa
In Mexico hebben de medewerkers van het 
IFAW hard gewerkt om de omstandigheden 
voor dieren in het gemeentelijk asiel van 
Playa del Carmen te verbeteren, maar 
helaas werkten de lokale instanties niet 
echt mee. Dus wendden we ons tot de 
donateurs en het duurde niet lang of 
honderden brieven vonden hun weg naar 
de gemeente. De brieven misten hun 
uitwerking niet: de gemeente wijzigde haar 
beleid op een aantal punten, waardoor de 

leefomstandigheden voor de vele honden 
en katten in Playa zullen verbeteren. 

Geen leeuw meer op 
het menu
Toen een restaurant in Wichita, Kansas, 
vlees van een Afrikaanse leeuw als 
‘exotisch gerecht’ in het menu opnam, 
hadden ze totaal niet verwacht dat er 
zo snel zoveel verzet tegen zou komen. 
IFAW-donateurs richtten zich massaal in 
een beleefd protest tegen het restaurant 
dat dit gerecht serveerde. Ook maakten 
ze de eigenaar duidelijk aan welk gevaar 
de leeuw blootstaat nu zich op heel het 
Afrikaans continent een dramatische 
afname van leeuwenpopulaties aftekent. 
De chef-kok heeft heel snel het gerecht 
met leeuwenvlees van het menu gehaald. 
Zo werd dit restaurant de volgende in 
een alsmaar langer wordende rij die door 
IFAW-donateurs en andere dierenvrienden 
werden overgehaald om geen leeuw meer 
te serveren.  

Walvissen gered door 
massaal protest
Tijdens de laatst gehouden vergadering 
van de Internationale Walvisvaartcommissie 
opperde Zuid-Korea dat ze overwogen 
op walvissen te gaan jagen voor 
wetenschappelijke doeleinden. Vanuit 
de hele wereld protesteerden meer dan 
100.000 mensen, waaronder vele IFAW-

donateurs, tegen dit voornemen. Het 
massale protest had effect: Zuid-Korea 
kondigde aan zich te zullen beperken tot 
niet-invasief walvisonderzoek. 

Zeehondenpups blijft 
afslachting bespaard
Dit voorjaar werden twee pasgeboren 
zadelrobben door medewerkers van 
het ministerie van Visserij en Oceanen 
gevangen genomen. De pups, die de 
namen Zak en Mika kregen, werden aan het 
Aquarium des Îles in Quebec overgedragen 
als toeristische attractie. Voorwaarde 
was wel, dat ze aan het eind van het 
toeristenseizoen moesten worden gedood. 
Het zeehondenteam van het IFAW kwam 
snel in actie en weldra hadden 140.000 
IFAW-donateurs en anderen de handen 
ineengeslagen uit protest tegen dit wrede 
voornemen. 

Onze stemmen werden gehoord en al gauw 
werden Zak en Mika vrijgelaten. IFAW’s 
zeehondenteam spant zich ook dit jaar 
weer in om in goed overleg de Canadese 
overheid ertoe te bewegen haar beleid ten 
aanzien van het vangen en tentoonstellen 
van zeezoogdieren te verbeteren.

Op het web
Bezoek de pagina Doe mee op onze 
website. U vindt daar meer ideeën voor 
acties ten behoeve van dieren.

Donateurs van het IFAW maken wereldwijd hét verschil 

voor dieren, maar helpen ook dieren dichtbij huis. 
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Laatste nieuws uit Australië
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U kunt zich vast wel voorstellen dat de 
veerkracht van mensen en dieren zwaar 
op de proef werd gesteld! De hevige 
bosbranden gingen met zulke hoge 
temperaturen gepaard dat de meeste 
dieren in de natuur geen schijn van kans 
hadden. De dieren die er wel in slaagden te 
ontsnappen, liepen letsel van uiteenlopende 
aard op. Gelukkig is er in Australië een 
ongelooflijk netwerk van gemotiveerde 
vrijwilligers die zich over de dieren 
ontfermen. Dit zijn stuk voor stuk mensen 
die een lintje verdienen. 

De reddingswerkers kwamen handen tekort 
om gewonde dieren te helpen: koala’s, 
kangoeroes, zeevogels, vliegende vossen, 
opossums, mierenegels en andere dieren. 
Het IFAW heeft ook een bijdrage geleverd 
in de vorm van financiële steun voor het 
werk in de nasleep van deze natuurramp. 
Vooral koala’s hadden erg van de branden 
te lijden, aangezien eucalyptusbomen uiterst 
brandbaar zijn als gevolg van het hoge 
gehalte aan water en gom. 

De kangoeroes en andere dieren die het 
overleefden, zullen het maandenlang zonder 
een belangrijke voedselbron en natuurlijke 
beschutting moeten stellen. In een groot 
deel van de verbrande gebieden kan het 
herstel wel jaren duren. 

Alsof de branden in New South Wales, 
West-Australië, Tasmanië en Victoria nog 
niet erg genoeg waren, werden andere 
delen van New South Wales en Queensland 
later getroffen door onweersbuien en zware 
overstromingen die door de tropische 
cycloon Oswald waren veroorzaakt. 
Opnieuw bood het IFAW financiële 
ondersteuning aan lokale reddingswerkers 
die met een toevloed aan dieren en vogels 
werden geconfronteerd, zoals jonge 
pelikanen, een enorme verscheidenheid 
aan zeevogels, kangoeroes, opossums en 
wallaby’s. 

En nog was deze zomer niet ten einde. 
De ene hittegolf volgde de andere op en 
zowel mensen als dieren zuchtten onder 
nooit eerder gemeten temperaturen. Vooral 
vliegende vossen (een soort vleermuizen) 
zijn kwetsbaar als het buitensporig warm 
wordt. Deze dieren overleven temperaturen 
hoger dan 42 graden haast niet en in januari 
werden zelfs temperaturen van ruim 45 
graden gemeten. 

Desondanks slaagden lokale 
gespecialiseerde reddingswerkers erin 
een aantal van deze kwetsbare dieren te 
redden. Aan hun verzorging hadden ze 
vervolgens wel een dagtaak, en nog een 
dure ook want vliegende vossen verorberen 
kilo’s vers fruit! Het IFAW ondersteunde veel 
van deze verzorgers door hen te voorzien 
van medische benodigdheden en voedsel. 
Ook leverden we een kano aan de Wildlife 
Rescue South Coast, die onmisbaar was 
om de vleermuizenkolonie in Bomaderry 
Creek, New South Wales te kunnen 
bereiken. 

Zonder uw giften had het IFAW deze dieren 
in nood nooit kunnen helpen.

De zomer in Australië kende niet 
eerder zulke enorme extremen: grote 
delen van het land gingen gebukt 
onder een serie hittegolven met 
recordtemperaturen die gepaard 
gingen met hevige bosbranden, 
terwijl andere delen werden 
geteisterd door extreem zware 
regenval en woeste overstromingen. 

Een zomer 
vol dreiging 
voor dieren 
in de natuur

Een dierenredder heeft nooit vrijaf
Dierenarts en reddingswerkster Valeria Ruoppolo van het 
IFAW was met vakantie in Tasmanië toen er ongekend hevige 
bosbranden op het eiland uitbraken.

Samen met haar partner, de ecoloog Eric Woehler, kwam ze direct 
in actie. Ze meldden zich bij de lokale instanties en sloten zich aan 
bij de reddingswerkers en dierenartsen die hun hulp goed konden 
gebruiken. Ze waren ooggetuigen van de enrome vernietiging die 
het landschap, de huizen en de dieren had getroffen. Het weelderig 
blauwgrijze landschap van eucalyptusbomen was bruin geworden 
en overal in de wijde omgeving waren dode gombomen te zien. 

Helaas was het vuur zo intens, dat slechts weinig dieren het 
overleefden. Onder de slachtoffers waren voskoesoes, kleine 
kangoeroes, borstelstaartkangoeroeratten en roodnekwallaby’s. 
Ook zagen ze langs de kant van de weg een eenzame mierenegel 
die op zoek was naar mieren. Hij leek niet gewond te zijn, afgezien 
van een paar verbrande pennen. Voor mierenegels en andere 
dieren die de branden hebben overleefd, zal het de komende 
maanden nog heel moeilijk worden om in het zwartgeblakerde 
landschap voedsel te vinden. 

De wilde dieren die het overleefden werden in eerste instantie 
in het Bonorong Wildlife Sanctuary opgevangen. Voor verdere 
verzorging werden ze naar dierenverzorgers in de omgeving 
overgebracht. Het IFAW leverde medische noodvoorraden aan het 
veterinair team dat ter plaatse zowel wilde dieren als huisdieren 
behandelde.
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Hoe deze op de grond 
levende mierenegel de 
branden heeft overleefd 
is voor ons een raadsel, 
maar we zijn er niet 
minder blij om

Josey Sharrad van het IFAW onderzoekt 
een koala in de Friends of the Koala 
kliniek.

Valeria 
Ruoppolo met 

een wombat



   InternatIonal Fund For anImal WelFare      pagina 17pagina 16

Laatste nieuws over onze programma’s: Mexico

Werk voor huisdieren in Playa 
del Carmen werpt vruchten af

Nood onder dieren stijgt
Volgens schattingen van de lokale instanties 
zijn er misschien wel 24.000 zwerfhonden in de 
gebieden rond de populaire toeristencentra. Ook 
zie je op straat veel katten rondzwerven.

Sinds 2012 werkt het IFAW samen met Coco’s 
Cat Rescue, een organisatie die zich inzet voor 
de honden en katten in het gebied. Via deze 
samenwerking kunnen we ook specifiek op dit 
gebied afgestemde oplossingen bedenken voor 
dierenwelzijnsproblemen. Daarom steunen we 
ook dierenwelzijnsgroepen in aangrenzende 
gemeenschappen als Tulum, Cancun, Akumal, 
Puerto Aventuras en Puerto Morelos. 

meest dringend benodigdheden: voedsel, 
water en voldoende ruimte. Voorheen werden 
drie of meer honden in een kleine benauwde 
ruimte ondergebracht. Als honden en katten 
nu 72 uur in dit asiel hebben gezeten, mogen 
dierenwelzijnswerkers ze komen verzorgen, 
steriliseren en vaccineren. Daarna worden de 
dieren zo mogelijk herenigd met hun baasjes, 
of bij een adoptiegezin ondergebracht, of – 
mits ze gezond zijn en er iemand is die voor 
ze zorgt – weer vrijgelaten. 

Door voor de dieren te zorgen en de 
gemeenschap daar actief bij te betrekken, 
investeren we in een duurzaam en 
diervriendelijk beheer van de honden- en 
kattenpopulaties. Tegelijk groeit binnen de 
gemeenschap steeds meer de bereidheid en 
kennis om hun dieren op verantwoorde wijze 
te verzorgen.

De enorme blijken van steun van onze 
donateurs heeft ons diep geraakt. Namens 
onze medewerkers in Mexico en alle honden 
en katten die u tegen honger, ziekten en 
verwaarlozing beschermt, dank ik u uit de 
grond van mijn hart!

Dankzij onze donateurs profiteren de dieren in 
Playa del Carmen op vele manieren van de nieuwe 
mobiele kliniek. Enkele voorbeelden:

•  We bezoeken scholen en wonen evenementen bij 
waar we aandacht vragen voor een verantwoorde 
verzorging van honden en katten en lesmateriaal 
uitreiken.

•  We brengen honden uit het gemeenteasiel terug 
naar hun baasjes als die ver weg wonen en zelf 
niet over vervoermogelijkheden beschikken. 

•  We brengen elementaire veterinaire zorg naar 
de omliggende woongebieden, maar ook naar 
afgelegen Maya-dorpen.

•  We vervoeren dieren uit kansarme wijken voor 
sterilisatie naar Coco’s Spay and Neuter Clinic.

•  We verlenen eerste hulp aan rondzwervende 
dieren als die gewond raken.

Met deze nieuwe mobiele dierenkliniek 
kunnen we meer dieren dan ooit helpen.

Gered uit handen van ‘dierenverzamelaars’… 
en geadopteerd!

Inca is in het gemeenteasiel geboren. 
Dankzij de verbeteringen die met uw hulp 
zijn aangebracht,is ze nu gelukkig!

President-directeur Azzedine Downes van 
het IFAW heeft met eigen ogen ons succes in 
Cozumel gezien en in juni met onze nieuwe 
partners in Playa del Carmen gesproken. Hij zei: 
“Het was erg inspirerend om het IFAW-team met 
de medewerkers van Cozumel Humane Society 
en Coco’s Cat Rescue samen te zien werken. 
Het is duidelijk dat onze aanpak waarbij we de 
gemeenschap volop betrekken, werkt. Onze 
geweldige donateurs maken dit allemaal mogelijk.”

De mobiele kliniek van het 
IFAW helpt mensen en dieren

Veel mensen beschouwen de Mexicaanse vakantiebestemming Playa del Carmen 
als een paradijs. Het is ook een van de snelstgroeiende steden van Latijns 
Amerika. De bevolkingsgroei gaat echter ook gepaard met een toename van het 
aantal zwerfhonden en –katten, die het in geval van ziekte of verwonding zonder 
medische hulp moeten stellen.

Actie van wereldklasse
Dankzij de buitengewone vrijgevigheid van 
onze IFAW-donateurs hebben we een volledig 
uitgeruste mobiele dierenkliniek geleverd aan 
Coco. Hierdoor is hun dienstverlening aan de 
gemeenschap nog effectiever geworden. Onze 
donateurs stelden ons in staat de mobiele kliniek 
te bevoorraden met allerlei benodigdheden, 
zoals grote en kleine brancards voor huisdieren, 
vangstokken, diagnostische apparatuur, antibiotica 
en medicijnen tegen schurft, dauwworm en andere 
levensbedreigende ziekten. 

Ook wisten we de lokale autoriteiten te overtuigen 
van de noodzaak om de leefomstandigheden 
in het gemeenteasiel te verbeteren. De honden 
die van straat zijn gehaald en naar het asiel zijn 
gebracht, zijn nu tenminste verzekerd van de 
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Een geschenk voor de toekomst    

Eén op de zes dieren 
die we redden heeft dit 
aan een testamentaire 

schenking aan het 
IFAW te danken

We behandelen in de steek gelaten 
en mishandelde honden en katten.

•
We beschermen in het wild 

levende dieren tegen stropers en 
commerciële uitbuiting.

•
We ondersteunen reddingsoperaties 

na rampen en in noodsituaties.

•
We voeren campagne om een 
eind te maken aan de wrede 
commerciële zeehondenjacht  

in Canada.

Het is zo 
makkelijk!

Wereldwijd redt en beschermt 
het IFAW op jaarbasis 
tienduizenden dieren. Wat 
u misschien niet weet, is dat 
van al deze dieren er één op 
de zes wordt gered door een 
testamentaire schenking. 
Deze dieren krijgen door een 
nalatenschap een kans op een 
nieuw leven.

IFAW-donateurs die het IFAW in hun 
testament opnemen, laten ons bijna 
allemaal hetzelfde weten: het is een 
makkelijke manier om meer voor dieren 
te doen dan ze nu doen. Daarnaast tast 
een testamentaire schenking het huidige 
inkomen of vermogen niet aan. Het is 
misschien wel het mooiste geschenk dat u 
aan dieren in nood kunt geven.

Met een testamentaire schenking biedt 
u het IFAW de zekerheid dat we op 
lange termijn door kunnen gaan met ons 
levensreddend werk. Zulke giften helpen 
ons deze wereld leefbaarder te maken voor 
dieren. Advocaat G. Kenneth Bernhard, 
donateur van het IFAW is al zijn leven lang 
pleitbezorger voor dierenwelzijn. Hij geeft 
duidelijk aan waarom hij het IFAW in zijn 
testament heeft laten opnemen: “Ik wil dat 
het IFAW ook als ik er niet meer ben door 

kan gaan met haar belangrijke werk voor de 
bescherming van dieren.” 

Als één ding duidelijk wordt uit de testamentaire 
schenkingen die we ontvangen is het wel 
dit: het is niet rijkdom die onze donateurs in 
staat stelt het IFAW in hun testament op te 
nemen… wat zij met elkaar gemeen hebben 
is de diepgewortelde overtuiging dat ze dieren 
moeten helpen. Al de giften die we ontvangen 
– hoe klein of groot ook – helpen ons bij onze 
cruciale missie om dieren te redden en te 
beschermen. 

Zolang dieren onze hulp in blijven roepen, zal 
het IFAW ze helpen, ze beschermen, redden 
en troosten. Via uw eigen testament kunt u de 
dieren een stukje zorg en bescherming nalaten.

Een testamentaire schenking redt dierenlevens
Door het IFAW als begunstigde in uw testament op te nemen, 
levert u een bijzonder effectieve en duurzame bijdrage aan de 
bescherming van dieren. Het is makkelijker dan u wellicht denkt, 
aangezien een testamentaire schenking geen invloed heeft op 
de manier waarop u nu leeft – het is een gift voor de toekomst.

Wilt u weten hoe u de dieren kunt helpen door het IFAW in 
uw testament op te nemen? Neemt u dan geheel vrijblijvend 
contact op met Linda de Regt (070-3355011, toestel 111) of 
stuur een e-mail aan Lderegt@ifaw.org. Dank u wel.



Amber Valetta is actrice, model 
en erebestuurslid van het IFAW en 
zet zich al sinds 2003 in om onze 
campagnes te promoten. 

In het najaar van 2012 maakte ze in 
een tv-spotje een telefoonnummer 
bekend voor het melden van in netten 
verstrikte walvissen langs de kust van 
Californië. Ook was ze namens het 
IFAW aanwezig op het Blue Ocean Film 
Festival in Monterey, waar dit spotje werd 
gepresenteerd.

“Ik houd van dieren, vooral van walvissen 
en vind het erg belangrijk om hun 
toekomst veilig te stellen en hun zeeën 
te beschermen. De bescherming van 
zeezoogdieren via het IFAW is me dus op 
het lijf geschreven”, aldus Amber.

Twintig jaar lang was Amber geregeld op 
de omslag van Vogue te zien en sinds kort 
is zij het gezicht van de warenhuisketen 
Marks and Spencer. Om het IFAW 
nog meer te steunen heeft ze zelfs 
veganistische schoenen voor Milk and 
Honey Shoes ontworpen!

Een passie voor 
dierenwelzijn

NL

inTernATionAl Fund For AnimAl WelFAre

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.

www.ifaw.org

youtube.com/ifawvideo facebook.com/ifaw twitter.com/ifawnl

http://www.youtube.com/ifaw
http://www.facebook.com/ifaw
http://twitter.com/ifawnl
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