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Een levensreddend samenwerkingsverband

In deze uitgave brengen we u graag op de hoogte van een belangrijk nieuw 
samenwerkingsverband in Zambia voor de rehabilitatie van weesolifantjes, 
die in een speciaal opvangcentrum worden voorbereid op een terugkeer 
naar de vrije natuur. Nu de activiteiten van ivoorstropers epidemische 
vormen aannemen, moeten we doen wat we kunnen om wildlife-
criminaliteit te bestrijden. In het artikel op pagina 16 kunt u lezen over de 
stappen die onlangs zijn genomen om stropersactiviteiten te stoppen en 
de vraag naar ivoor te verkleinen.

Verder doen we verslag van beschermingsprojecten voor ijsberen, witte 
dolfijnen, zeehonden en gedomesticeerde honden die leven in het ijskoude 
noorden en we stellen u voor aan Masha Vorontsova die met haar team 
belangrijke successen heeft geboekt voor de dieren in Rusland.

Met uw steun werken we aan een betere wereld voor de dieren. Ieder 
verhaal apart laat zien dat we dit op vele verschillende manieren doen.

Hartelijk bedankt voor uw steun en betrokkenheid,

Azzedine Downes
President-directeur IFAW

Inhoud
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Olifanten lijken in zo veel 
opzichten op de mens. Ze 
kunnen lachen en huilen, en 
zelfs rouwen om hun dode 
familieleden. 
De ontreddering en het verdriet van jonge 
olifantjes die hebben gezien hoe hun 
moeders door stropers werden gedood, 
is enorm. Ze hebben nachtmerries en 
schrikken midden in de nacht schreeuwend 
wakker.

Het IFAW steunt al jarenlang de opvang, 
rehabilitatie en uitzetting van olifanten in 
India. Met het samenwerkingsverband dat 
onlangs is gesloten in Zambia, gaan we 
hetzelfde doen voor weesolifanten in dit 
Afrikaanse land.

Game Rangers International (GRI) vangt 
al sinds 2007 weesolifantjes op via het 
Zambia Elephant Orphanage project. Met 
de doorlopende en onmisbare steun van 
The David Shepherd Wildlife Foundation, 
en in samenwerking met de Zambia Wildlife 
Authority, zijn in het opvangcentrum al 13 
weesolifantjes opgevangen.

Vorig jaar werden de olifanten in Zambia’s 
Kafue National Park het doelwit van 
ivoorstropers. GRI zag zich gedwongen 
geld van het opvangcentrum in te 
zetten voor de bescherming van het 
park. Daarnaast waren ze bang dat 
de stropersactiviteiten voor nog meer 
weesolifanten zouden zorgen. Ze deden 
een dringend beroep op het IFAW, dat 
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Het herstel van Suni verloopt helaas minder 
voorspoedig. Toen ze langs een weg werd 
aangetroffen, sleepte ze met haar rechter 
achterpoot. Deze bleek verlamd te zijn 
geraakt door een afschuwelijke wond bij 
haar ruggengraat, veroorzaakt door een 
onbekende aanvaller met een bijl. 

Dankzij de oppassers en artsen van het 
opvangcentrum, die haar 24 uur per dag 
bijstaan, heeft Suni nu voor een deel het 
gebruik van haar poot terug, maar ze kan 
nog altijd niet normaal lopen. We hopen dat 
ze met de voortdurende zorg die ze krijgt, 
uiteindelijk weer helemaal zal herstellen.

Een beschermende 
moederfiguur
De artsen en oppassers van het 
opvangcentrum zijn uiterst toegewijd 
en deskundig. Ieder olifantje dat wordt 
binnengebracht, krijgt een eigen oppasser 
die het met veel zorg omringt en geen 
moment alleen laat. 

De oppassers geven de olifanten iedere 
drie uur de fles, leren ze hoe ze met andere 
olifanten moeten omgaan, en slapen 
soms zelfs aan hun zijde. De oppassers 
kunnen nooit helemaal de echte moeders 
vervangen, maar zonder hun toegewijde 
zorg zouden de olifantjes het zeker niet 
redden. 

Ook de dierenartsen houden de olifantjes 
constant in de gaten, ze kijken of ze goed 
groeien en behandelen wonden en ziekten, 
om ze zo gezond mogelijk te houden.

Opgroeien 
De olifantjes die opgroeien bij het Elephant 
Orphanage Project in Zambia doorlopen 
drie fases. Ze beginnen in Lilayi Elephant 
Nursery, de crèche waar de jongste 
olifantjes met veel zorg door de oppassers 
worden begeleid. Hier leren ze voedsel 
zoeken en sociale contacten onderhouden, 

noodsteun beschikbaar stelde om GRI te 
helpen het park te beveiligen. Sindsdien 
hebben we het project gesteund met 
$100.000 dollar voor de rehabilitatie van 
weesolifanten.

Het opvangcentrum zorgt ervoor dat de 
olifantjes zich veilig kunnen voelen, en 
altijd een beschermende moederfiguur 
om zich heen hebben, want ze hebben 
allemaal die liefde en steun zo hard 
nodig. Ieder weesolifantje heeft zijn eigen 
hartverscheurende verhaal.

Musolole en Suni  
Musolole verloor zijn moeder toen hij 
nog maar zes maanden oud was. Ze 
werd doodgeschoten door een stroper. 
Het olifantje had dagenlang alleen 
rondgezworven, voordat hij werd gevonden. 
Hij was ernstig uitgedroogd en had zweren 
over zijn hele lijf. 

Musolole werd overgebracht naar het 
opvangcentrum. De deskundige zorg en 
toewijding van de medewerkers redden 
zijn leven, en gelukkig is zijn gezondheid 
inmiddels vooruitgegaan. 

Een succesverhaal, mogelijk 
gemaakt door uw steun 
Dankzij uw geweldige steun heeft het IFAW 
al met veel succes olifanten opgevangen, 
gerehabiliteerd en uitgezet in beschermde 
natuurgebieden. Met projecten in Afrika en 
India heeft het IFAW bijgedragen aan het 
herstel en de bescherming van de parken die 
een veilig toevluchtsoord bieden voor olifanten 
en andere dieren. Daarnaast helpen we ook 
bij de aanleg van beschermde corridors die 
verschillende parken met elkaar verbinden, 
zodat olifanten veilig hun traditionele 
migratieroutes kunnen blijven volgen.

In juli 2013 tekende het IFAW een 
pachtovereenkomst met de Massaï-
gemeenschappen rondom Amboseli National 
Park. Met deze overeenkomst wordt een 
veilige corridor gecreëerd voor olifanten 
die hun traditionele migratieroute over de 
Keniaanse grens naar Tanzania afleggen. 
Met de overeenkomst wordt recht gedaan 
aan de Massaï-gemeenschappen, die al bijna 
300 jaar de olifanten en andere wilde dieren 
van Amboseli beschermen, en daarmee van 
waardevolle betekenis zijn geweest.

We boeken belangrijke successen, maar dit 
alles is alleen mogelijk dankzij uw steun en 
betrokkenheid.

.

Suni kan weer lopen dankzij een speciale spalk

vaardigheden die ze hard nodig zullen 
hebben als ze later als wilde olifant bij een 
normale kudde willen overleven.

Nadat ze gespeend zijn, worden de 
olifanten overgebracht naar een locatie aan 
de rand van Kafue National Park. De ligging 
van deze locatie is perfect: de olifanten 
kunnen het park verkennen en contact 
maken met wilde olifanten. Zo oefenen ze 
de vaardigheden die ze hebben geleerd 
en worden ze al snel zelfstandig. Hun 
verzorgers worden veel minder belangrijk.

De laatste fase breekt aan als de olifanten 
volledig zelfstandig zijn. Ze integreren in de 
wilde kuddes die leven in Kafue.

Ieder leven telt
Het hele proces, vanaf het moment dat 
een olifantje wordt gevonden tot aan de 
definitieve uitzetting in de vrije natuur, kan 
wel zeven jaar in beslag nemen. Daar gaat 
heel veel werk in zitten, maar zo lang overal 
in Afrika olifanten gedood worden door 
ivoorstropers, is het van essentieel belang 
dat we zoveel mogelijk olifanten blijven 
redden.

En daarbij verliezen we nooit uit het oog dat 
ieder individueel dier een levend, ademend 
wezen is, dat geluk en pijn kan ervaren. 

Hartelijk dank dat u meehelpt deze 
weesolifanten een tweede kans te geven.

We zijn bijzonder enthousiast over deze 
nieuwe samenwerking voor hulp aan de 
weesolifanten van Zambia. Het is een 
fantastische uitbreiding van het werk 
dat het IFAW wereldwijd verricht voor de 
bescherming van olifanten.



In focus
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Onder al die schoonheid is deze kristalwitte 
wereld echter ingrijpend aan het veranderen 
als gevolg van de klimaatverandering en 
door bedrijven die er zoeken naar olie en 
gas. Voor de dieren die er leven wordt de 
situatie steeds nijpender en daarom neemt 
het IFAW preventieve maatregelen om ze 
te beschermen. We zetten ons in voor de 
ijsberen, zeehonden en walvissen in het 
gebied, maar ook voor de honden die in de 
noordelijke gemeenschappen in Canada als 
huisdier worden gehouden.

Bescherming van ijsberen 
De opwarming van de aarde zorgt ervoor 
dat het Pool-ijs in recordtempo smelt. Dit 
ijs is onmisbaar voor ijsberen, die er hun 
jongen krijgen en op voedsel jagen. Nu 
het zee-ijs zich steeds later in het seizoen 
vormt, blijven de ijsberen noodgedwongen 
aan land en zoeken ze voedsel op de 
toendra en tussen het afval van de mens. 

Beleidsmedewerkers van het IFAW vragen 
tot in de hoogste regeringskringen aandacht 
voor de noodzaak om ‘s werelds laatst 
overgebleven ijsberen te redden. Het aantal 
wilde ijsberen wordt op dit moment geschat 
op 20.000 tot 25.000. 

We gaan door tot de jacht op 
zadelrobben voorgoed gestopt is 
Onze donateurs steunen ons al jaren in onze 
strijd voor de bescherming van zadelrobben. 
Dit doen ze al sinds de begintijd van het 
IFAW, toen oprichter Brian Davies het 
Canadese zee-ijs op stapte en beloofde 
een einde te zullen maken aan de gruwelen 
van de zeehondenjacht. Een jacht waarbij 
duizenden pasgeboren witte zeehondjes, 
de zogenaamde ‘whitecoats’, om hun vacht 
werden doodgeknuppeld. Vanuit de hele 
wereld steunde men ons en lieten onze 
donateurs hun stem horen. Dankzij hen kon 
het IFAW een beslissende rol spelen in de 
beëindiging van de commerciële jacht op 
whitecoats in 1987. 

Helaas wordt er nog altijd jacht gemaakt op 
de iets oudere zeehondenpups die net hun 
witte vacht hebben verloren. En ondanks het 
feit dat 30 landen de import van hun vacht 
en lichaamsdelen hebben verboden, gaat 
die jacht gewoon door. Ons zeehondenteam 
verzamelt wetenschappelijke gegevens en 
videobeelden van de wreedheden die tijdens 
de jacht worden begaan. De verzamelde 

Eén van ‘s werelds meest geliefde zeezoogdieren

In actie voor de lachende 
dolfijn van het noorden 
De prachtige witte beluga-dolfijn wordt ook 
wel de lachende dolfijn genoemd, naar zijn 
expressieve, ‘glimlachende’ snuit. Beluga’s 
(genoemd naar het Russische woord voor 
‘wit’) zijn bijzonder sociaal en leven vaak 
in groepen van zo’n 25 dieren. En er zijn 
zelfs groepen gezien die meer dan duizend 
dieren telden.

Al bijna twee decennia zet het IFAW-kantoor 
in Moskou zich onder leiding van directeur 
Masha Vorontsova (zie pagina 9) in voor de 
bescherming van Russische beluga’s in het 
wild. 

Na jaren van onderzoek en 
campagnevoeren voor de beluga’s, is 
nu bekend geworden dat het Russische 
ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen een 
beschermd gebied wil instellen voor de kust 
van Solovetsky, in de Witte Zee. Dit is een 
belangrijke overwinning, aangezien binnen 
dit gebied een ‘kraamkamer’ ligt waar de 
witte dolfijnen iedere zomer hun jongen 
krijgen.

Bescherming van de 
dieren in het 
Poolgebied
In deze tijd van het jaar is het Noordpoolgebied 
een uitgestrekte, ongerepte witte wereld, die al 
even beeldschoon en indrukwekkend is als de 
dieren die er leven.

In de VS werd de jarenlange inzet van het 
IFAW onlangs beloond met een uitspraak 
van een rechtbank, die besloot het huidige 
verbod op de import van ijsberentrofeeën 
van Canada naar de VS te handhaven. Door 
dit verbod is het voor veel ‘plezierjagers’ niet 
langer interessant om op ijsberen te jagen. 

In Rusland droeg ons werk bij aan de 
totstandkoming van een jachtverbod en 
werken we hard aan een importverbod voor 
ijsberenproducten. 

Daarnaast hebben we het voortouw 
genomen bij een oproep aan de voorzitter 
van de EU-Milieuraad om de import van 
ijsberenbont, trofeekoppen, klauwen 
en andere lichaamsdelen aan banden 
te leggen, om zo de snel afnemende 
populaties ijsberen te beschermen. 

In Canada – een land waar driekwart van 
de laatst overgebleven ijsberen leven en 
waar de ‘plezierjacht’ op deze dieren nog 
altijd is toegestaan – roepen onze donateurs 
de minister-president op deze iconische 
soort te beschermen. Uw steun maakt 
ons levensreddende werk voor de ijsberen 
mogelijk, en daar zijn we u bijzonder 
dankbaar voor.
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voorlichters deze gebieden in om zes 
van deze afgelegen gemeenschappen te 
bezoeken. We richten tijdelijke klinieken 
in waar onze dierenartsen sterilisaties/
castraties uitvoeren, vaccinaties 
toedienen tegen het dodelijke parvovirus, 
hondenziekte en hondsdolheid, en 
honden behandelen aan verwondingen en 
kwetsuren.

Dit jaar hebben onze speciale teams 
626 honden behandeld. Eén van hen is 
Twiggy, een jonge labradorkruising die 
sterk vermagerd op straat zwierf en leed 
aan chronische diarree. Een plaatselijke 
leerkracht belde Jan Hannah, IFAW’s 
projectmanager, en zij zorgde ervoor dat 
het teefje voor behandeling verder naar 
het zuiden werd gebracht. Ze bleek een 
gecompliceerde bekkenbreuk te hebben 
gehad die uit zichzelf was geheeld, maar nu 
tegen haar darmen drukte. 

Dit is het soort leed dat honden treft die 
verstoken zijn van medische hulp. En 
verhalen als dat van Twiggy laten zien 
waarom voortzetting en uitbreiding van ons 
Northern Dogs programma zo belangrijk is.

Dr. Maria (Masha) 
Vorontsova is IFAW’s 
regiodirecteur voor Rusland 
en het Gemenebest van 
Onafhankelijke Staten.

“In een land dat 11 tijdzones omvat, van 
Oost-Europa tot de Stille Oceaan, kan je 
alleen resultaten boeken als je beschikt over 
een uitgebreid netwerk van contacten en 
de culturele en sociale verschillen tussen de 
verschillende regio’s begrijpt,” vertelt ze. 

Masha richtte het IFAW-kantoor in Rusland 
op in 1994, maar haar liefde voor dieren 
gaat terug tot haar kindertijd. 

Na haar geboorte in Moskou groeide ze op 
in een Akademgorodok (Academiestadje), 
een campus voor wetenschappers bij de 
stad Novosibirsk. “We hadden thuis allerlei 
soorten huisdieren: katten, honden, jerboa’s 
(springmuizen) en een das,” vertelt Masha. 
“En er kwamen altijd kinderen langs om 
onze ezel te zien, de enige ezel in heel 
Siberië.” 

“Al sinds mijn tiende wist ik heel zeker dat ik 
biologie wilde studeren,” vertelt ze. 

Masha haalde haar doctorstitel en werd 
marien bioloog, maar gaf haar researchwerk 
uiteindelijk op om voor het IFAW te gaan 
werken. “Het maakte grote indruk op me 
hoe het IFAW erin slaagde mensen te 
mobiliseren en resultaten te boeken,” vertelt 
ze. “Het IFAW brengt mensen samen om 
goede dingen te doen voor de dieren.”

Masha heeft voor het IFAW al verschillende 
successen geboekt. Zo leidde ze 

Al dit werk voor de dieren in de noordelijke gebieden is 
alleen mogelijk dankzij uw steun.

Twiggy’s verhaal had gelukkig een happy end! Ze 
woont tegenwoordig bij een liefdevol echtpaar, 
samen met ‘hondenbroer’ Bailey en twee katten.

Masha Vorontsova van het IFAW

Regiodirecteur van het 
grootste land ter wereld

informatie wordt vervolgens gebruikt 
ter ondersteuning en instandhouding 
van het zo cruciale Europese verbod 
op zeehondenproducten, dat bij de 
Wereldhandelsorganisatie in behandeling is. 

In China wordt de informatie doorgegeven 
aan de overheidsinstantie die beslist over de 
import van zeehondenproducten. Zo willen 
we onze roep om een importverbod op 
zeehondenbont en –vlees kracht bijzetten. 

De campagne tegen de zeehondenjacht is 
de allereerste campagne van het IFAW, en 
we blijven doorvechten tot deze wrede jacht 
voorgoed tot het verleden behoort. 

Ook aandacht voor de 
honden in de noordelijke 
gemeenschappen van Canada 
Binnen de Cree-gemeenschappen van 
James Bay, in de afgelegen gebieden 
in het noordoosten van de Canadese 
provincie Quebec, worden loslopende 
gedomesticeerde honden vaak beschouwd 
als een risico voor de gezondheid en de 
veiligheid. Ieder jaar trekt het IFAW met 
een speciaal team van dierenartsen en 

campagnes die leidden tot een verbod op 
de jacht op beren tijdens hun winterslaap, 
de jacht op jonge zadelrobben in de Witte 
Zee, en de jacht op witte dolfijnen in de Zee 
van Okhotsk. Ook riep ze met succes op 
tot een verhoging van de boetes voor het 
illegaal doden van tijgers. En ze hielp bij de 
uitbreiding van het Bear Rescue Center, 
waar tot nu toe al meer dan 170 weesberen 
zijn opgevangen, gerehabiliteerd en weer 
zijn uitgezet in de vrije natuur.

Toen er bij het eiland Sakhalin plannen 
waren voor de aanleg van olie- en 
gasleidingen door een foerageergebied 
dat van cruciaal belang is voor de ernstig 
bedreigde westelijke grijze walvis, wist 
Masha’s team de oliebedrijven ertoe te 
bewegen de leidingen te verleggen. 

Het zijn soms zwaar bevochten 
overwinningen, maar, zoals Masha zegt: 
“Als je echt gelooft in wat je doet, dan kan je 
heel veel bereiken.”
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Ecuador

IJsland

Een zonnige  
toekomst in de wolken

Walvisvlees niet 
welkom

Toen Azul, een zes maanden oud brilbeertje, werd 
gered uit een klein dorp in Bolivar, moesten de 
dierenartsen hem verdoven om de zware kettingen 
en touwen te kunnen verwijderen waarmee hij was 
vastgebonden. 

Hij werd met spoed overgebracht naar het 
opvangcentrum van het Andean Bear Conservation 
Project. Het IFAW gaf financiële ondersteuning voor 
de aanschaf van voedsel voor het ondervoede beertje 
en de twee andere beren die al in het centrum werden 
opgevangen.

We hopen dat Azul uiteindelijk terug kan keren naar 
zijn thuis in de nevelwouden van Ecuador. Nu er nog 
slechts 2.400 brilberen in het wild over zijn, is alle hulp 
om het voortbestaan van deze soort veilig te stellen, 
meer dan welkom.Na een pauze van drie jaar, heropende de laatste 

vinvisjager van IJsland in juni van het afgelopen jaar de 
jacht op de bedreigde dwergvinvis. Zijn poging om het 
buitgemaakte vlees op de Japanse markt (zijn enige 
afzetmogelijkheid) te verkopen, strandde toen zijn schip 
onderweg naar Japan werd geweerd uit de op de route 
liggende havens. Uiteindelijk zat er niets anders op dan 
met het vlees nog aan boord terug te varen naar IJsland, 
waar hij met luide protesten werd ontvangen. 

Het IFAW informeerde een zomer lang toeristen in 
IJsland met de campagne ‘Meet Us Don’t Eat Us’ over 
de walvisjacht, en riep hen op geen walvisvlees te eten, 
maar liever een walvisexcursie te maken. Bovendien 
besloot 50% van de restaurants in het land mee te doen 
aan onze ‘Walvisvriendelijke Restaurants’-campagne, 
waarbij deelnemers aangeven geen walvisvlees te 
serveren.

IFAW-supporters 
vragen: ‘Wat is de zin 
van de walvisjacht?’

Avocado’s zijn Azuls lievelingskostje.

Word lid van Omroep Piep! 
en steun het IFAW

MalawIEen oplossing voor 
mens én olifant
In Liwonde National Park leven honderden olifanten, 
neushoorns, nijlpaarden, antilopen en vogelsoorten. 
Stroperij bedreigt echter de overlevingskansen 
van deze dieren, nu de dichtbevolkte 
woongemeenschappen rond Liwonde meer en meer 
moeite hebben om zelf rond te komen.

Om de stropersactiviteiten en de illegale visserij in het 
park in te dammen, is het IFAW een samenwerking 
aangegaan met Malawi’s ministerie van Nationale 
Parken en Natuur. Met de aanleg van een visfarm 
in de rivier Shire en de plaatsing van een hek rond 
de buitengrenzen van het park zijn mens én dier 
geholpen. Deze oplossing levert vis op voor de lokale 
bevolking en voorkomt dat olifanten en dorpelingen 
met elkaar in conflict komen.

Bij de officiële opening sprak president-directeur van 
het IFAW Azzedine Downes de volgende woorden: 
“De opening van de Chikolongo Community 
Fish Farm is een eerste stap naar een alternatief 
om te voorzien in het levensonderhoud van een 
gemeenschap die, tot nu toe, voor water en voedsel 
sterk afhankelijk was van Liwonde National Park.” 

Andere partners in de visfarm zijn onder meer de 
regering van Malawi, de Duitse regering en de 
Microloan Foundation. Geld voor het project is 
beschikbaar gesteld door de Duitse ambassade 
en het IFAW, uit de genereuze giften van onze 
donateurs.

nEdErlandOmroep Piep

Het is tijd voor een ander en vooral groener geluid op radio en televisie. 
Daarom steunt het IFAW het initiatief van PiepVandaag om een nieuwe 
omroep te starten die zich richt op dieren en milieu. Als het Piep! lukt 
om voor 1 april 2014 50.000 leden te werven, dan mag de omroep acht 
uur radio en twee uur televisie gaan maken bij de Nederlandse Publieke 
Omroep (NPO). 

Piep! is de eerste omroep in Nederland die dieren én milieu centraal stelt. 
Het IFAW steunt dit initiatief van harte. Word daarom nu lid van Omroep 
Piep! voor slechts € 5,73 en steun hiermee het Bear Rescue Centre van 
het IFAW in Rusland. Hier worden weesbeertjes opgevangen, verzorgd 
en weer uitgezet in het wild. Dus word lid en steun zo ook het IFAW! 

IndIaEen geboortegolf bij 
de neushoorns

Afgelopen zomer was er heuglijk nieuws vanuit 
Manas National Park in Assam: er was een derde 
neushoornkalfje geboren, bij een wijfje dat eerder 
in het Wildlife Rescue Center van het IFAW was 
gerehabiliteerd. Sinds 2002 leggen we ons toe op 
herintroductie van neushoorns in Manas – waar 
in amper tien jaar tijd, in een periode van ernstige 
binnenlandse spanningen, de hele neushoornpopulatie 
werd uitgeroeid. Eén van de neushoornkalfjes die 
vorig jaar werden geboren, was een nakomeling 
van de eerste neushoorn die in het park werd 
geherintroduceerd.

Met deze geboorten is het historisch bewijs geleverd 
dat geredde neushoorns met succes terug in 
het wild kunnen worden uitgezet. Een positief en 
veelbelovend resultaat van tien jaar hard werken voor 
de bescherming van neushoorns in India.

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

Dierenbelangen
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Sumatraanse tijgers leven in dichte 
oerwouden, ze zijn erg schuw, en ook nog 
eens heel zeldzaam. Zelfs biologen die jaren 
in de bossen van Sumatra werkzaam zijn, 
zien er vrijwel nooit één in het echt. 

Het Leuser Ecosysteem in noordelijk 
Sumatra is een van de weinige gebieden 
dat voldoende ruimte en prooidieren biedt 
om een gezonde populatie Sumatraanse 
tijgers te kunnen herbergen. Onderzoekers 
bestuderen de tijgers met behulp van 
wildcamera’s. Je hoeft de dieren niet te 
zien om ze te kunnen onderzoeken. Dat 
geldt echter ook voor stropers. Zet in plaats 
van camera’s een serie strikken langs een 
geschikt wildpad, en het is geheid een keer 
raak. In het Leuser Ecosysteem vormt dit 
een acute bedreiging voor tijgers en hun 
prooidieren. En die bedreiging lijkt alleen 
maar toe te nemen. 

Het kost tijd om een effectief antistroperij 
programma op te zetten. Maar van het 
begin af aan kan er belangrijk resultaat 
geboekt worden. Iedere verwijderde 
strik redt in potentie een tijger of (meer 
waarschijnlijk) een prooidier, waarvan 
tijgers zo afhankelijk zijn. Ook heeft de 
aanwezigheid van een patrouilleteam een 
ontmoedigend effect op stropers. Zij zullen 
wel twee keer nadenken voordat ze hun 

Wanneer je een wilde tijger op de 
televisie ziet, is dat zeer waarschijnlijk 
géén Sumatraanse tijger.

strikken uitzetten, als de kans bestaat dat 
ze verwijderd worden.

De laaglandbossen van Sumatra zijn voor 
90% verdwenen. De Sumatraanse tijger is 
teruggedrongen tot enkele versnipperde 
‘eilanden van bos’,  waarvan het Leuser 
Ecosysteem de belangrijkste is. Dat zelfs 
hier nu nog volop gestroopt wordt, bedreigt 
het voortbestaan van deze tijgersoort 
direct. Een ongemerkt uitsterven van tijgers 
kan voorkomen worden door stropers te 
laten zien dat zij niet zomaar hun gang 
kunnen gaan.  Daarom moeten er nu 
patrouilleteams het bos in worden gestuurd. 
En dat is precies wat we de komende tijd 
gaan doen. Om te voorkomen dat het 
meest donkere scenario ooit bewaarheid 
wordt.   

Het IFAW steunt het Forum Konservasi 
Leuser (FKI) in haar strijd tegen het stropen 
van Sumatraanse tijgers en neushoorns. 
FKI organiseert voor het FKI antistroperij 
patrouilles in het Leuser Ecosysteem.

Een donker scenario 

programma-updates:

chInaEen tweede kans

Deze koekoeksdwerguil werd bij IFAW’s Beijing 
Raptor Rescue Centre binnengebracht met 
ondergewicht, gebroken veren en verwondingen aan 
zijn poten en linker vleugel. Het dier was door illegale 
handelaren uit het wild gevangen, en inmiddels 
gewend geraakt aan mensen – iets wat een uil in het 
wild ernstig in gevaar kan brengen. 

De hulpverleners van het IFAW verzorgden dagelijks 
zijn verwondingen en dienden antibiotica toe. Al snel 
begon hij goed te eten en werd hij langzaam weer de 
oude. Omdat hij in afzondering in een volière werd 
gehouden met minimaal menselijk contact, ging 
hij uiteindelijk weer zijn natuurlijke, mensenschuwe 
gedrag vertonen. 

Eerst moet de uil nog een rui doormaken, maar als 
zijn vleugels weer helemaal hersteld zijn, brengen 
we hem terug naar zijn natuurlijke leefgebied in het 
zuiden van China, zodat hij weer vrij kan rondvliegen.

dE MIddEllandsE ZEEOnderzoek 
naar walvisachtigen levert 
belangrijke informatie op

Deze zomer namen de wetenschappers aan boord 
van IFAW’s onderzoeksschip Song of the Whale de 
eerste levende bruinvis in Egeïsche wateren sinds 
1997 waar. Tijdens de rest van de reis werden 
nog meer bruinvissen gezien, waaronder ook een 
moeder met kalf – een teken dat bruinvissen zich in 
dit gebied voortplanten.

Vervolgens voer het schip vanaf de Turkse kust 
verder in zuidelijke richting, om te zoeken en te 
luisteren naar potvissen. Deze walvissoort heeft 
veelvuldig te lijden van veelal fatale botsingen 
met schepen, en van geluidsoverlast onder 
water, veroorzaakt door het steeds drukkere 
scheepvaartverkeer in de Middellandse Zee.

Voordat de Song of the Whale uitvoer voor deze 
belangrijke missie, kreeg de bemanning nog hoog 
bezoek, van prins Albert II van Monaco.

Dierenbelangen

Restant van een val. Dit type is geschikt voor groot wild. Er zijn 
aanwijzingen dat de stropers het specifiek op tijgers gemunt hebben.
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Cheryl Lewin was zo’n ‘stille 
IFAW-donateur’. Dat is ze niet 
altijd geweest.
In 1988 maakte ze haar eerste gift over 
aan het IFAW en vier jaar later ontvingen 
we opnieuw een gift. Haar laatste gift, 
ontvingen we in 1997. Helaas raakten we 
toen het contact met haar kwijt.

Maar Cheryl was het IFAW 
niet vergeten!
Onlangs bereikte ons het bericht dat Cheryl 
in oktober 2012 was overleden en dat ze via 
haar testament een zeer genereuze gift aan 
het IFAW had nagelaten. Voor de mensen 
die haar kenden was dit geen verrassing, 
want Cheryl was haar hele leven al een 
gepassioneerde dierenvriendin geweest. 

We zijn Cheryl dankbaar voor haar 
testamentaire gift, want hiermee kunnen we 
veel voor de dieren doen. Maar we vinden 
het ook ontzettend jammer dat we nooit 
de kans hebben gehad haar beter te leren 
kennen en haar te bedanken voor dit mooie 
gebaar en haar warme liefde voor dieren.

Cheryl is niet de enige...
“Stille donateurs’ zoals Cheryl zijn geen 
zeldzaamheid. Het zal u misschien 
verbazen, dat bijna 8 van de 10 legaten 
die we mogen ontvangen, afkomstig zijn 
van donateurs van wie we niet wisten dat 
ze het IFAW in hun testament hadden 
laten opnemen. Net als Cheryl zijn er meer 
donateurs die ons al een tijd niet meer 
actief hebben gesteund, maar die nooit 

zijn vergeten hoe ze via het IFAW kunnen 
bijdragen aan een betere wereld voor 

mens en dier. 

Wat zou het mooi zijn geweest als 
we hen hadden kunnen bedanken 

Laat het ons 
alstublieft weten...
Als u van plan bent het IFAW als begunstigde in 
uw testament op te laten nemen, laat het ons dan 
alstublieft weten. We willen u heel graag bedanken 
voor uw vrijgevigheid en warme betrokkenheid.

Als u ons wilt laten weten dat u het IFAW reeds in 
uw testament heeft laten opnemen, of als u wilt weten 
hoe u dit kunt doen, neemt u dan contact op met

Linda de Regt (070 3355011, 
toestel 111) of stuur een e-mail naar 
ToekomstvoordeDieren@ifaw.org.

 

We horen heel graag van u!

Met een testamentaire schenking kunnen 

 we meer doen voor dieren in nood.

Eén op de zes dieren die we redden, 

heeft dit aan een testamentaire 
schenking te danken.

en als we hadden kunnen laten zien, hoe 
hun gift een levensreddend verschil maakt 
voor zo veel dieren. We hadden ze dan 
ook op de hoogte kunnen houden over 
onze projecten en laten weten, hoe dankzij 
hun gift meer honden en katten via onze 
klinieken kunnen worden behandeld… 
meer wilde dieren tegen stropers worden 
beschermd en meer dieren na een ramp 
gered en beschermd kunnen worden.

Verbonden door een passie 
voor dieren...
Wat we in de loop der jaren ook over onze 
‘stille donateurs’ geleerd hebben, is dat de 
meesten van hen niet welgesteld zijn. Wat 
ze met elkaar gemeen hebben, is liefde en 
passie voor dieren en de bereidheid om 
iets te doen om dieren in nood te helpen. 
En door het IFAW in hun testament op te 
nemen, waren ze in staat om meer te geven 
dan tijdens hun hele leven mogelijk was 
geweest. 

Testamentaire giften zoals die van Cheryl, 
zijn van enorm belang voor ons werk. Het is 
zelfs een van de meest effectieve manieren 
om dieren te helpen. Nu al heeft 1 op de 6 
dieren die we redden, dit te danken aan de 
giften van mensen die ze via hun testament 
aan het IFAW hebben nagelaten. 

Natuurlijk biedt een testamentaire 
schenking aan het IFAW ook een groot 
voordeel: tijdens uw leven ondervindt u hier 
geen nadeel van. Het is een gift voor de 
toekomst! 

En het is een gift die dierenlevens redt.

Bent u ook 
een ‘stille 
donateur’?



   InternatIonal Fund For anImal WelFare    pagina 17pagina 16

Laatste nieuws over onze programma’s

Stropersactiviteiten voeden een wereldwijde miljardenindustrie die volgens 
schattingen tot de vier meest wijdverbreide takken van de internationale 
misdaad behoort. Het IFAW neemt het voortouw tegen de illegale handel in 
wilde dieren. Een aantal recente successen willen we graag met u delen. 

Obama voert strijd tegen stropers op  
Het staatsbezoek van president Obama aan Tanzania 
heeft enthousiaste en hoopvolle reacties gewekt 
bij natuurbeschermers. In een indrukwekkende 
toespraak kondigde hij aan dat de Amerikaanse 
regering de strijd tegen stropers en smokkelaars van 
wilde dieren gaat opvoeren. 

Obama zegde toe een presidentiële taskforce te 
zullen oprichten die zich zal gaan bezighouden met 
de bestrijding van de smokkel van wilde dieren. Het 
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken 
trekt 10 miljoen dollar uit voor training en technische 
ondersteuning in Afrika ter bestrijding van de smokkel 
van wilde dieren. 

Dit nieuwe beleid van Obama zou wel eens de 
redding kunnen betekenen voor olifanten, grote 
katachtigen, neushoorns en andere diersoorten 
die op de rand van uitsterven zijn gebracht door de 
wereldwijde stropersactiviteiten. Met een stevigere 
aanpak van de illegale handel door Amerika, wordt 
de wereld voor deze iconische diersoorten een  
stukje veiliger.

De Clintons steunen de bescherming 
van olifanten  
Op een bijeenkomst met internationale 
dierenwelzijnsorganisaties beloofde voormalig VS 
minister van Buitenlandse Zaken Hillary Rodham 
Clinton alles te zullen doen wat in haar vermogen ligt 
om olifanten en andere diersoorten te beschermen 
tegen de illegale handel. 

“Mevrouw Clinton heeft een passie voor olifanten 
en is oprecht bezorgd over de illegale smokkel en 
stroperij,” aldus Kelvin Alie, hoofd van IFAW’s Wildlife 
Trade programma, die het IFAW vertegenwoordigde 
bij de vergadering in de New Yorkse Central Park 
Zoo.

Twee maanden later maakten Hillary en Chelsea 
Clinton samen met een coalitie van non-
gouvernementele organisaties en staatshoofden een 
nieuw Clinton Global Initiative (CGI) bekend, getiteld 
‘A Partnership to Save Africa’s Elephants’.

Azzedine Downes, president-directeur van het 
IFAW, was aanwezig bij de bekendmaking van het 
samenwerkingsverband tussen het IFAW en 15 
andere organisaties. Met een drievoudige aanpak 
– een einde maken aan de slachtingen, de illegale 
handel stoppen en de vraag elimineren – wil dit 
partnerschap de afname van het aantal Afrikaanse 
olifanten tegen het einde van 2016 een halt toe 
roepen. 

Een mentaliteitsverandering 
teweegbrengen in China 
Het Chinese woord voor olifantenivoor is Xiang Ya 
(olifantentand). Een benaming die veel mensen 
ten onrechte het idee heeft gegeven dat ivoren 
slagtanden, net als bij mensenkinderen, op 
natuurlijke wijze uitvallen. Dat is waarom het 
IFAW de advertentiecampagne ‘Mamma, ik heb 
tanden gekregen’ lanceerde: om uit te leggen 
dat ivoorproducten altijd afkomstig zijn van dode 
olifanten, en om consumenten ertoe te bewegen 
geen ivoor meer te kopen. 

De advertenties hadden succes. Kopers van ivoor 
kregen na het zien van de advertenties de vraag 
voorgelegd of ze in de toekomst weer ivoor zouden 
kopen. Het aantal mensen dat aangaf misschien 
ivoor te willen kopen, daalde van 18% naar 8%. En 
het aantal mensen dat verklaarde absoluut geen 
ivoor te zullen kopen, nam toe van 33% tot 66%.

“Op de vraag waarom mensen geen ivoor meer willen 
kopen, wordt als belangrijkste reden genoemd dat 
ze zich schuldig zouden voelen over de olifanten die 
ervoor gedood worden,” aldus Grace Ge Gabriel, 
regiodirecteur Azië van het IFAW.

Ook op andere manieren wordt geprobeerd de vraag 
in China terug te dringen. We dragen bijvoorbeeld 
informatie over illegale verkooppunten (zowel 
online als vanuit fysieke winkelpanden) over aan 
overheidsinstanties en moedigen de overheid aan de 
handhaving van bestaande wetten te verbeteren, en 
nieuwe, strengere wetten aan te nemen.

Samenwerking IFAW en Interpol  
Tientallen arrestaties in vijf verschillende landen. 
Dat was het resultaat van operatie WENDI, 

onderdeel van de langdurige samenwerking tussen 
het IFAW en Interpol. Doel van de operatie was 
het ontmantelen van netwerken van ivoor- en 
neushoornhoornsmokkelaars in tien landen in 
Centraal en West-Afrika. Operatie WENDI leidde tot 
66 arrestaties in vijf landen (de Republiek Congo, de 
Centraal Afrikaanse Republiek, Guinee, Ivoorkust en 
Liberia); de inbeslagname van 50 slagtanden; en de 
onderschepping van 222 levende dieren. 

Het IFAW werkt sinds 2006 samen met Interpol 
voor de bestrijding van wildlife-criminaliteit. 
Ook heeft het IFAW wereldwijd meer dan 2.945 
rangers, douanebeambten en handhavers van 
natuurwetgeving getraind in het herkennen en aan 
de grens onderscheppen van illegale producten van 
wilde dieren en gesmokkelde dieren.

Met één handtekening heeft het IFAW een 
belangrijke stap vooruit gezet in de bestrijding 
van de internationale wildlife-criminaliteit. Op het 
internationale hoofdkantoor van Interpol in het 
Franse Lyon tekende president-directeur Azzedine 
Downes van het IFAW het allereerste Memorandum 
van Overeenstemming (MvO) dat ooit door het 
Interpolprogramma Milieucriminaliteit met een 
non-gouvernementele organisatie is gesloten. In 
het MvO is een samenwerkingsverband tussen het 
IFAW en Interpol vastgelegd voor de bestrijding van 
wildlife-criminaliteit, in het bijzonder de bestrijding 
van misdaad die betrekking heeft op het doden van 
olifanten, neushoorns en tijgers, en het smokkelen 
van hun lichaamsdelen.

De strijd gaat door  
Dankzij uw betrokkenheid en steun kan het IFAW 
stropersactiviteiten blijven aanpakken, een strijd die 
doorgaat totdat ieder dierenleven 
veilig is gesteld. 

President Obama 
kondigde aan de 
illegale smokkel van 
wilde dieren harder 
te gaan aanpakken

Harde aanpak wildlife-smokkel heeft 
geleid tot tientallen arrestaties



veiligheid te brengen. Een andere koala die 
werd gevonden, was zo ernstig verbrand 
dat er niets anders op zat dan hem te laten 
inslapen.

Daarnaast bracht het IFAW medische 
hulpgoederen naar dierenarts Don 
Hudson, die gespecialiseerd is in koala’s. 
Rehabilitatiemedewerkers kregen speciale 
brandwondenzalf en verband om de 
dieren gedurende een langere periode te 
verzorgen. De verwachting was dat er nog 
weken na de brand dieren zouden opduiken 
in achtertuinen, op zoek naar voedsel en een 
veilig toevluchtsoord.

Hopelijk zijn deze branden niet het begin van 
een dramatisch bosbrandenseizoen. Met uw 
steun kan het IFAW hulp blijven bieden aan 
gewonde en ontheemde dieren.

 

Twee tragedies voor de 
Filipijnen
In oktober werd het Filipijnse eiland Bohol 
getroffen door een aardbeving met een 
kracht van 7,1 op de schaal van Richter. 
De schade op Bohol en buureiland Cebu 
was enorm, en er vielen tientallen doden. 
Het IFAW en partnerorganisatie Philippines 
Animal Welfare Society (PAWS) waagden 
zich te midden van naschokken op 
onstabiele wegen om de situatie van de 
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Het IFAW komt te hulp   

Van de ene ramp 
naar de andere

Supercycloon in India
Terwijl de tropische cycloon Phailin aanzwol 
voor de oostkust van India, werden meer 
dan 900.000 inwoners in allerijl geëvacueerd. 
Hun dieren bleven noodgedwongen achter 
in de storm en hadden veel te lijden van 
de overstromingen die daarop volgden. 
Duizenden koeien, geiten en honden werden 
het slachtoffer van dit natuurgeweld, evenals 
de Aziatische ooievaars die gewond raakten 
door de hevige regenval.

Samen met onze partnerorganisatie 
Wildlife Trust of India schakelde het IFAW 
voor de reddingsacties in deze regio haar 
noodhulpnetwerken in. Hier zijn meer dan 
400 reddingsmedewerkers bij aangesloten.

In de mobiele klinieken van het IFAW werden 
enkele duizenden dieren behandeld voor 
aandoeningen veroorzaakt door de cycloon 
– zoals neusontstekingen, stressgerelateerde 
mond- en klauwzeer, spierverrekkingen, 
onderkoeling, ondervoeding en 
botbreuken. Daarnaast verstrekten 
medewerkers van deze klinieken voer en 
mineralensupplementen aan vee in dorpen in 
tientallen gebieden die het zwaarst door de 
storm waren getroffen.

Om getroffen trekvogels in het gebied te 
helpen, mobiliseerde het IFAW honderden 
dierenartsen en dierenartsen in opleiding. 
Er moesten vooral veel jonge vogels worden 
opgevangen, die door de harde wind en de 
hevige regenval uit het nest waren gevallen.

Vroege bosbranden in Australië
In de Australische staat New South Wales 
begon het bosbrandseizoen al vroeg. Hoge 
temperaturen en harde wind wakkerden een 
reeks branden in het gebied aan, met als 
grootste brandhaarden de Hunter Valley en 
de Blue Mountains.

IFAW’s wildlife campaigner Josey Sharrad 
maakte samen met collega’s van onze 
lokale partnerorganisaties Native Animal 
Trust Fund en de Hunter Koala Preservation 
Society een aantal ‘black walks’ door het 
afgebrande gebied van de Hunter Valley, op 
zoek naar dieren die de vlammenzee hadden 
overleefd. Bij rampen als deze zijn er vaak 
maar weinig overlevenden, maar het team 
wist toch vier koala’s, waaronder een jong 
zonder moeder, wallaby’s en buidelratten in 

dieren in kaart te brengen en om honden- en 
kattenvoer uit te delen aan huisdieren van 
ontheemde inwoners. 

Op één dag voerden we 70 honden en 25 
katten, en deelden we waterflessen uit aan 
huisdiereigenaren die onderdak hadden 
gevonden in tijdelijke tenten in de open lucht. 

Enkele weken later werden de eilanden 
opnieuw getroffen, ditmaal door tyfoon 
Haiyan – één van de zwaarste stormen uit 
de geschiedenis – met duizenden doden tot 
gevolg. De IFAW-teams werden onmiddellijk 
ingezet om overlevenden van de ramp – 
mensen en dieren – te helpen.  
 

Toonaangevend in noodhulp
Op het moment dat u dit artikel leest, is het 
IFAW ongetwijfeld alweer vele malen in actie 
gekomen, bij overstromingen, aardbevingen, 
branden en verwoestende stormen. Vaak 
werken we zij aan zij met humanitaire 
hulporganisaties, en voorzien we huisdieren 
en vee van medische zorg, medicijnen en 
voedsel. En daarmee verlichten we de zorg 
van de overlevenden over hun dieren, die 
vaak het enige zijn wat ze nog hebben.

Als toonaangevende noodhulporganisatie 
heeft het IFAW daar waar zich 
frequent rampen voordoen, speciale 
noodhulpnetwerken opgericht, zodat we 
snel en efficiënt in actie kunnen komen waar 
dat nodig is.

Het IFAW komt in actie voor dieren die slachtoffer 
zijn van natuur- en milieurampen.

Door het IFAW gestuurde dierenartsen dienen 
vaccinaties en antibiotica toe aan dieren die 
getroffen zijn door de overstromingen

Dierenarts 
Don Hudson 
behandelt een 
koala die de 
branden heeft 
overleefd

IFAW en PAWS brengen voer naar getroffen honden en katten
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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

Zanger Jayden Morris benaderde het 
IFAW met het idee om mensen via 
muziek bewust te maken van het feit dat 
dieren dringend onze hulp nodig hebben. 

Het resultaat was het schitterende 
nummer Wake Up waarin hij mensen 
oproept nu actie te ondernemen 
om dieren en hun leefomgeving te 
beschermen. Voordat het te laat is.

morris toert als zanger, presentator en 
model de gehele wereld rond. met Wake 
Up wil hij het werk van het IFaW onder de 
aandacht brengen, omdat naast muziek 
natuur zijn grote passie is. Zijn eigen 
Wake up-moment ervoer Jayden tijdens 
zijn verblijf in Queensland (australië), 
waar hij in de vrije natuur de prachtigste 
dieren spotte. Hij realiseerde zich op dat 
moment: dit mag nooIt verloren gaan!

Wake up!

Download Wake up via www.jaydenmorris.nl 
voor € 5,-. De opbrengst gaat naar het IFAW. 

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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