
Een publicatie van International Fund for Animal Welfare
Uitgave 21, 2015

Bescherming 
wilde dieren tegen 
illegale handel

English Promoting Sustainable Forestry.
Please recycle.

French Promoting Sustainable Forestry.
Please recycle.

German Promoting Sustainable Forestry.
Please recycle.

Dutch Geschikt voor hergebruik

Geschikt voor hergebruik

Een beter leven voor 
honden en katten

DierenwereldIF
AW

’s



International Fund for Animal Welfare   pagina 3pagina 2    © IFAW 2015 alle foto’s © IFAW, tenzij anders aangegeven.                                          Inzet voorpagina: © Corbis

Uw steun betekent een wereld van verschil voor de leefomstandigheden 
van heel veel honden en katten. In deze uitgave leest u over onze 
projecten voor onze trouwe metgezellen.

Daarnaast berichten we over ons onderzoek naar de illegale online handel 
in wilde dieren en over onze acties om de houding van consumenten ten 
opzichte van producten van wilde dieren te veranderen. Dit werk is van 
grote betekenis voor heel veel dieren in de wereld. 

Het IFAW zet zich samen met regeringen, handhavingsinstanties en 
besluitvormers op het hoogste niveau in voor een betere wereld voor de 
dieren. De artikelen en berichten in deze uitgave geven een beeld van wat 
we met uw steun allemaal kunnen bereiken.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun,

Azzedine Downes 
President-directeur IFAW

Inhoud

Een beetje warmte in koude tijden 
In Noord-Canada staan honden tijdens de 
strenge winter bloot aan temperaturen ver 
onder het vriespunt, veel sneeuw en harde 
wind. In die afgelegen streken is de toegang 
tot diergeneeskundige zorg zeer beperkt. Veel 
mensen weten nauwelijks hoe ze goed voor 
hun dieren moeten zorgen en laten hun hond 
meestal het hele jaar door buiten. 

Iedere cultuur of gemeenschap waarbinnen het IFAW actief is, 
kijkt weer anders tegen dieren aan. Maar overal zijn er mensen 

die zich met liefde over honden 
en katten ontfermen. Met ons 
Huisdierenprogramma koesteren we 
die betrokkenheid en proberen we 
tegelijkertijd de leefomstandigheden 
van de dieren te verbeteren.

Een betere wereld voor 
honden en katten

Van Canada tot Mexico en van Frankrijk 
tot Bali, overal zorgen onze toegewijde 
donateurs ervoor dat honden en katten een 
beter leven krijgen.
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Een voorbeeld voor andere 
gemeenschappen
Begin november heeft het IFAW, in 
samenwerking met de Anishinaabe-
gemeenschap Sagamok in Canada, een 
pilotworkshop georganiseerd over het belang van 
goede huisdierzorg.

De pilot was georganiseerd naar voorbeeld van 
de bewustmakingsworkshops die het IFAW 
heeft ontwikkeld om gemeenschappen te helpen 
zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. We 
helpen de mensen zelf vast te stellen wat hun 
problemen zijn en vanuit de eigen gemeenschap 
met oplossingen te komen. Zo gaan we een stap 
verder dan alleen tijdelijk verlichting brengen 
voor dierenleed; gemeenschappen vinden zelf 
een permanente oplossing die aansluit op hun 
specifieke problemen.

Voor de workshops nodigen we mensen 
met verschillende achtergronden uit – van 
lokale ambtenaren, tot leerkrachten, leden 
van de dierenpolitie, politieagenten en 
buurtleiders. Samen inventariseren ze welke 
hondenproblematiek er speelt, ze luisteren 
naar elkaar en zijn bereid van elkaar te 
leren. Vervolgens helpen we de deelnemers 
de meest humane oplossingen te vinden die 
passen bij hun specifieke situatie.

Het IFAW staat Sagamok al drie jaar bij 
als het gaat om problemen met honden. We 
helpen bij de herplaatsing van ongewenste 
dieren en verstrekken medische en andere 
zorg voor de dieren. Toen de mensen 
aangaven een meer duurzame oplossing te 
willen, leek de bewustmakingsworkshop ons 
een goede optie. Wel vroegen we ons af of de 
opzet van deze workshops zou passen bij de 
unieke, inheemse cultuur van Sagamok. 

Een oudere uit een aangrenzende 
gemeenschap, die de workshop opende met 
een bijzondere legende, zette echter de juiste 
toon. Hij vertelde de deelnemers hoe de hond 
volgens de overlevering onderdeel werd van 
zijn gemeenschap. Met zijn verhaal wees hij 
de deelnemers op hun verantwoordelijkheden 
en op het belang van respect voor dieren.

De legende van de hond
Volgens de overlevering van de Anishinaabe 
benaderde de hond de dorpelingen in eerste 
instantie in de gedaante van een machtige 
wolf. Toen een stamhoofd een snoer 
wampum-kralen om zijn nek legde, werd 
de wolf hun gedomesticeerde vriend. Met 
het verstrijken van de jaren, vergat de mens 
echter de status van de hond als behulpzame 
metgezel.

dit idyllische eiland hebben wel een 
baasje, maar deze laten hun dieren vrij 
rondlopen. Doordat de dieren door de 
straten zwerven, wekken ze vaak ten 
onrechte de indruk zwerfhonden te zijn. 

Afgelopen herfst hebben we twee 
voorlichtingsevenementen georganiseerd 
over hondengedrag, ziekten en 
behandelingen en het belang van 
sterilisatie/castratie. Dat hier veertien 
puppy’s werden geadopteerd door 
gezinnen die van dieren houden, laat wel 

zien dat de Balinese bevolking honden 
steeds meer accepteert als onderdeel 
van het eigen leven. De mensen zijn 
steeds meer bereid verantwoordelijkheid 
te nemen voor hun eigen dieren. 

Hoop in moeilijke tijden 
In Duitsland, en sinds kort ook in 
Frankrijk, komt het IFAW mensen in zware 
financiële nood te hulp met medische 
zorg en voer voor hun huisdieren. Voor 
mensen die bijna niets meer hebben, kan 
een huisdier heel veel betekenen. Met 
hun onvoorwaardelijke liefde zorgen ze 
ervoor dat mensen zich beter voelen; ze 
bieden gezelschap en soms zijn ze zelfs 
de inspiratie voor succes.

Vorig jaar startte het IFAW een project 
voor daklozen in het Franse Reims. Via 
dit project krijgen daklozen informatie 
over wat medische basiszorg en goede 
opvoeding van hun huisdieren inhoudt. 
Ook wordt er voer uitgedeeld, om de 
dieren van voldoende voedsel te voorzien 

tot hun baasjes hun zaken zelf weer op 
orde hebben.

Van de armste delen van Zuid-Afrika tot 
de volksbuurten van Berlijn, en van de 
stranden van Bali en Playa del Carmen 
tot de straten van Reims… het IFAW helpt 
om in de basisbehoeften van huisdieren 
te voorzien en hun welzijn te verbeteren. 
En dat vergroot indirect ook het welzijn 
van hun baasjes.

Het IFAW zet zich al sinds 2002 in voor 
de gemeenschappen in het noorden 
van Canada. We houden er gratis 
spreekuren voor castratie/sterilisatie, 
medische zorg en geven voorlichting. 
Afgelopen winter hebben we er, dankzij 
de ruimhartige steun van onze donateurs, 
70 hondenhokken kunnen afleveren, 
waarmee honden beschut zijn tegen het 
ijskoude winterweer.

Een beter leven voor 
honden op Bali
Ver hier vandaan, op het tropische 
eiland Bali (Indonesië), maakt onze 
partnerorganisatie Bali Animal Welfare 
Association goede vorderingen met 
betrekking tot het welzijn van de honden 
in de gemeenschappen.

Traditiegetrouw leven honden samen 
met en tussen het Balinese volk. Ze 
zijn een belangrijk onderdeel van hun 
unieke cultuur. De meeste honden op 

“Dit verhaal laat ons zien dat de hond nooit 
van onze zijde is geweken. Andersom hebben 
sommigen van ons de hond wel in de steek 
gelaten,” aldus de verhalenverteller. De 
indrukwekkende legende herinnerde alle 
deelnemers aan het respect dat binnen de 
cultuur van de Anishinaabe wordt getoond 
aan de hond en schiep zo een sfeer van 
saamhorigheid en betrokkenheid voor het 
verdere verloop van de workshop.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
https://www.youtube.com/watch?v=Z5NtheRfVpA&feature=youtu.be
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Duitsland

Ook ondersteunen we een project 
waarmee de wolvenpopulatie in het westen 
van Polen en het oosten van Duitsland 
wordt gevolgd, om de overlevingskansen 
van de dieren te vergroten.

Op dit moment adviseren we herders over 
de beste manieren om hun kuddes te 
beschermen tegen mogelijke aanvallen van 
wolven. Dit kan door middel van elektrische 
afzettingen en honden. We adviseren 
herders om per kudde tenminste twee 
honden van een speciaal ras in te zetten. 
Deze honden zijn getraind om het hele jaar 
door samen te leven met de schaapskudde 
en de dieren te beschermen alsof ze deel 
uitmaken van een gezamenlijke roedel. 
Deze bijzondere honden beschermen de 
schapen bovendien ook tegen andere 
roofdieren en onbekende mensen. 

Het door het IFAW aanbevolen ras is niet 
agressief, maar zal vreemdelingen die 
door de kudde heen lopen wel insluiten 
en omcirkelen, om ze uit de buurt van de 
schapen te houden.

Het houden van deze honden betekent 
echter wel een extra kostenpost voor 
schaapherders, die toch al geen riant 
salaris verdienen. De kosten voor voer 

voor één hond kunnen gemakkelijk 
oplopen tot 500 euro per jaar. Daarom 
sloot het IFAW dit jaar een overeenkomst 
met een grote hondenvoerproducent, 
genaamd AlmoNature, die bereid was 
20.000 kilo hoogwaardig hondenvoer gratis 
beschikbaar te stellen. 

We hebben het voer vervolgens 
gedistribueerd via een vereniging van 
herders die met deze honden werken. 
De herders waren bijzonder dankbaar  
voor de hulp.

“De herders zijn blij dat er eindelijk iemand 
iets doet. We krijgen nu echt hulp; niet 
alleen mooie woorden, maar een concreet 
gebaar in de vorm van gratis hondenvoer. 
We hebben deze honden niet omdat we 
tégen wolven zijn, maar omdat we vóór 
onze schapen zijn,” aldus Knut Kucznik, 
hoofd van de vereniging van herders in 
Brandenburg.

Dit is een belangrijke stap naar uitbreiding 
van het aantal wolven in Duitsland, en 
bredere acceptatie van deze ontwikkeling. 
En het is een mijlpaal op weg naar een 
harmonieus samenleven van mensen en 
wolven in Duitsland.

Een Pyreneese 
berghond werkt hard 
om zijn schapen te 
beschermen.

Speciale honden vergroten 
draagvlak voor wolven
Terwijl de wolvenpopulatie 
in Duitsland langzaam 
maar zeker toeneemt, werkt 
het IFAW aan een breder 
draagvlak bij de Duitse 
bevolking.

Toen hulpverleners van het IFAW de 
pup Lily vonden, zwierf ze moederziel 
alleen door een uitgestrekt veld in 
Johannesburg, Zuid-Afrika. Ze was 
ernstig gewond aan haar oog. Het veld 
grensde direct aan een drukbezocht 
vrachtwagenterrein, en het vele lawaai 
moet voor de halfblinde pup heel 
beangstigend zijn geweest. Ze heeft 
geluk gehad dat ze werd gevonden. Onze 
dierenarts heeft het beschadigde oog 
verwijderd, en stelde vast dat ze aan haar 
andere oog ook vrijwel blind was.

Lisa Cant-Haylett van het IFAW was op 
slag verliefd en adopteerde Lily als een 
nieuw gezinslid. Ondanks dat ze vrijwel 
blind is, is ze een vrolijke, levendige hond. 
Ze is dol op wandelen en spelen met 
haar beste vriendin, Gracie, een hond die 
ook is geadopteerd.

Toen Red werd gevonden in noordelijk 
Canada, was ze bijna aan de vrieskou 
bezweken. Ze was zo mager en verzwakt 
dat ze rilde van de kou. Jan Hanah van 
het IFAW gaf haar te eten en zorgde 
voor een warm hondenhok waarin Red 
beschutting kon zoeken tegen de barre 
winterse omstandigheden. 

Een paar dagen later bracht Jan haar 
in een warme bestelbus richting het 
zuiden, naar haar nieuwe pleeggezin. Nu 
woont Red binnenshuis bij een gezin met 
kinderen die dol op haar zijn.

Cesarin kreeg haar naam toen we haar als piepkleine 
kitten aantroffen in Mexico. Het cyperse poesje zat 
ineengedoken midden op een brug tussen Cancun en 
Tulum en het mag een wonder heten dat ze op de drukke 
weg niet is aangereden. Het drukke, voorbijrazende verkeer 
maakte het te riskant om haar zelf van de weg te halen. 
Daarom besloten we om het hongerige beestje met een 
diervriendelijke val te vangen. En na enkele uren lukte dat. 

Toen ze arriveerde bij Coco’s Animal Welfare, onze 
partnerorganisatie in Mexico, was ze nog doodsbang. 
Gelukkig kwam ze na enige tijd tot rust. Na sterilisatie werd 
ze geadopteerd door een vriendelijke buurman, Manuel 
genaamd. Het waren zijn vrienden die de melding over de 
benarde situatie van Cesarin hadden gedaan.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-PZQ3qSTGw4
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De benaming mag dan sciencefiction-achtige associaties 
oproepen, ‘cybercrime’ is op dit moment een grote zorg voor 
handhavingsambtenaren over de hele wereld.

De illegale handel in wilde dieren wordt 
gerekend tot de ernstigste, gevaarlijkste 
en schadelijkste vormen van internationale 
criminaliteit – samen met mensensmokkel, 
drugssmokkel en illegale wapenhandel 
– en vertegenwoordigt een waarde van 
miljarden dollars per jaar.

Het IFAW investeert al sinds 2004 in 
onderzoek naar de handel in wilde dieren 
via internet. Onze eerdere onderzoeken 
leidden al tot een verbod op het 
aanbieden van producten van wilde dieren 
op eBay en op de grootste veilingsite van 
China, Taobao.

Desondanks glippen er nog altijd 
producten – met name ivoor en wat als 
ivoor vermoed wordt – langs de controles 
op internationale handelssites. Daarom 
blijven wij onderzoek doen naar illegale 
handel op internet en delen we onze 
bevindingen met de autoriteiten. 

Vorig jaar verscheen ons rapport “Gezocht 
– Dood of Levend: Handel in wilde dieren 
op het internet”, dat de resultaten bevatte 
van onderzoek naar de online handel in 
16 landen, evenals de bevindingen uit 
onderzoeken in Australië, Nieuw-Zeeland 
en de VS.

Binnen een tijdsbestek van slechts zes 
weken troffen onderzoekers 33.006 
(producten van) in het wild levende 
dieren aan, aangeboden via 280 online 
marktplaatsen.

Het onderzoek leverde meer dan 1.100 
informatiebestanden op, die we hebben 
overgedragen aan de inspectiediensten 
om hen te helpen bij hun werk.

Consumenten bewustmaken
Het IFAW voert in China campagne voor 
een maatschappelijke afwijzing van de 
consumptie van (producten van) wilde 
dieren. De stijgende vraag in dit land vormt 
een bedreiging voor het voortbestaan 
van een groot aantal wilde diersoorten. 
Uit een evaluatie blijkt dat dankzij de 
inspanningen van het IFAW de bereidheid 
bij consumenten om ivoor te kopen, is 
afgenomen van 54% naar 26%. 

Tips van het IFAW hebben bovendien 
geleid tot een verbod op de verkoop 
van tijgerbotten, neushoornhoorn en 
olifantenivoor op veilingsites in China. 
Hierdoor daalde de verkoop van ivoor over 
2012 met 90%, en nam tegelijk ook het 
aantal olifanten af dat ten prooi viel aan 
stropers.

Dit resultaat volgde na onze campagne 
om grote Chinese veilingsites ertoe 
te bewegen een zero-tolerancebeleid 
te hanteren tegen de handel in wilde 
dieren. Het verbod op advertenties voor 
(producten van) wilde dieren draagt, 
in combinatie met handhaving, bij aan 
een maatschappelijke afwijzing van de 
consumptie van wilde dieren, en een 
beperking van de online handel. In het 
artikel over dit onderwerp op pagina 12, 
leest u wat we doen om het standpunt van 
de Chinese consument te beïnvloeden.

Verrassend genoeg behoren ook de 
Verenigde Staten tot de landen met de 
hoogste ivoorconsumptie. Ons onderzoek 
van online veilingsites leverde 4.186 
advertenties op voor ivoor en als ivoor 
vermoede producten in de VS. Het 
IFAW werkt samen met vooraanstaande 
veilinghuizen in de VS om ervoor te zorgen 
dat deze over de middelen beschikken 
om consumenten en andere veilinghuizen 
voor te lichten over de bescherming van 
olifanten.

Het is vrijwel onmogelijk zicht te 
houden op alle handel in wilde dieren 
die zich afspeelt via websites, online 
handelaren en social media. Aan de 
andere kant is internet ook een krachtig 
communicatiemiddel, waarvan we 
kunnen profiteren om consumenten te 
waarschuwen voor illegale producten. 
Zo roepen we mensen op om geen 

producten te kopen waarvoor wilde dieren 
zijn gedood of waarbij dierenleed in het 
geding is. Ook werken we samen met 
online aanbieders om verboden producten 
te laten verwijderen. En we dringen aan 
op pop-upwaarschuwingen op websites 
die aanbieders of kopers van producten 
waarschuwen dat ze mogelijk de wet 
overtreden.

Daarnaast werken we samen met Interpol 
en andere ‘cyberhandhavers’ voor de 
bestrijding van handelaren en de arrestatie 
van smokkelaars. 

In november vorig jaar traden we op 
als gastheer bij een werkgroep in Addis 
Ababa, Ethiopië, waaraan de Ethiopische 
Autoriteit voor Natuurbescherming, 
de Lusaka Agreement Task 
Force en Interpol deelnamen. 
Zevenendertig functionarissen van 
douaneorganisaties, beheerautoriteiten 
en handhavingsambtenaren leerden 
praktische vaardigheden voor de 
identificatie en juiste behandeling van 
diersoorten die in hun regio veelvuldig 
worden gesmokkeld. We hopen dat 
deze training zal leiden tot de oprichting 
van regionale, en mogelijk Afrika-brede 
handhavingsnetwerken voor de smokkel 
van wilde dieren. 

Kelvin Alie, Hoofd Wildlife Trade van 
het IFAW, licht toe: “Gezien de huidige 

Van alle advertenties voor producten 
van wilde dieren, betreft 32% de 
verkoop van ivoor.

De meest aangeboden levende dieren 
zijn vogels en reptielen.

IFAW-rapport: alleen al in 

Rusland 54 advertenties 

aangetroffen voor levende 

tijgers.

© Corbis.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.sogou.com/web?query=%E8%B1%A1%E7%89%99&_asf=www.sogou.com&_ast=&w=01019900&p=40040100&ie=utf8&sut=14136&sst0=1419863625337&lkt=0%2C0%2C0
http://www.ifaw.org/sites/default/files/IFAW-Gezocht-Dood-of-Levend-Handel-in-wilde-dieren-op-het-internet-2014.pdf
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Een unieke samenwerking 
in Frankrijk 
In december vorig jaar organiseerden 
het IFAW en de OCLAESP (de Franse 
politiedienst met nationale bevoegdheid 
die milieu- en gezondheidsvergrijpen 
onderzoekt) in Parijs voor het eerst 
een conferentie rond de smokkel van 
bedreigde diersoorten. De OCLAESP 
vierde die dag tevens haar tienjarig 
bestaan. 

De conferentie bracht 40 deelnemers 
bijeen. Onder hen waren niet alleen 
vertegenwoordigers van de verschillende 
instanties voor fraudebestrijding, maar 
ook medewerkers van het Franse 
Directoraat Strafzaken en Gratieverlening, 
en vertegenwoordigers van het Franse 
Ontwikkelingsagentschap (AFD) en het 
ministerie van Buitenlandse Zaken en 
Internationale Ontwikkeling.

De ambassadeur voor georganiseerde 
misdaadbestrijding en de ambassadeur 
voor milieu benadrukten, dat Frankrijk 

bij de bestrijding van wildlifecriminaliteit 
voor een tweeledige aanpak kiest. In 
eigen land is er een nationaal actieplan 
opgesteld voor de bestrijding van 
stroperij en de smokkel van wilde dieren. 
En omdat Frankrijk dit type criminaliteit 
zeer serieus neemt, wordt ook 
internationaal samengewerkt.

De conferentie onderstreepte nog 
eens dat instanties onderling nauwer 
moeten samenwerken, en informatie 
en middelen met elkaar moeten delen. 
Alleen zo kunnen we de smokkel van 
wilde dieren een halt toeroepen, de 
misdaadsyndicaten die er achter zitten 
bestrijden, en de wereld ook veiliger 
maken voor de menselijke bevolking. 

In profiel 

Verschil maken
Beide levenspartners werken voor een 
farmaceutisch bedrijf. Iain is medisch 
oncoloog en houdt zich bezig met de 
ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen 
kanker. Michael is gespecialiseerd in 
immunotherapie bij kanker. 

Buiten hun werk zetten ze zich met evenveel 
toewijding in voor de dieren. Iain en Michael 
delen hun huis in Boston met ‘de baas in huis’, 
een zelfverzekerde highland terriër van zeven 
jaar, luisterend naar de naam Sebastian. Ook 
delen ze een voorliefde voor grotere dieren, 
zoals walvissen en olifanten. 

“Als sinds mijn kindertijd voel ik me 
aangetrokken tot walvissen,” aldus Iain. “Ze 
zijn enorm groot, maar tegelijk ook heel 
kwetsbaar.” 

Zijn voorliefde voor walvissen wekte ook zijn 
belangstelling voor andere zeedieren, en 
daarom is Iain al sinds jaar en dag een trouwe 
donateur van het IFAW. In eerste instantie 
steunde hij vooral het reddingsteam voor 
zeezoogdieren (MMRR). “Als je leest over die 
massale strandingen, dan wil je iets doen,” 
aldus Iain. 

In recenter jaren zijn Iain en Michael zich 
steeds meer zorgen gaan maken over de 
toekomst van de olifanten. “Olifanten zijn 

bijzondere dieren – intelligent en van nature 
niet agressief,” aldus Iain. De twee mannen 
hebben voor meerdere jaren steun toegezegd 
aan IFAW’s olifantenprogramma’s en doneren 
geld voor de ontwikkeling van een handboek 
voor strandingen van zeezoogdieren.

Vorig jaar zomer reisden ze af naar Zambia, 
waar ze het Olifantenweeshuis hebben 
bezocht om met eigen ogen te zien wat er 
gedaan wordt om olifanten te redden en te 
beschermen. 

“Olifanten zijn nieuwsgierig van aard, en 
verschillende jonge olifantjes wilden ons graag 
van dichterbij bekijken,” vertelt Iain. “Dat klinkt 
heel leuk, maar zo’n situatie kan gevaarlijk 
zijn en kun je dus maar beter vermijden. Wij 
hebben tenslotte geen enkele ervaring met 
zo’n nauw contact met olifantenkalveren. Toch 
zijn we nog best dicht in de buurt geweest, op 
zo’n 3 meter afstand. Zo konden we heel goed 
hun gedrag observeren en prachtige foto’s 
maken van deze fascinerende dieren.” 

“Michael en ik denken heel goed na over waar 
we geld aan willen geven, omdat we zeker 
willen weten dat we met onze donaties echt 
verschil maken. En dat is waarom wij het IFAW 
steunen.”

In Rusland werd het IFAW-rapport ‘Gezocht – 
Dood of Levend: Handel in wilde dieren op het 
internet’ onderschreven door het ministerie van 
Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu.

Iain Webb en Michael Rosenzweig zetten zich 
tijdens hun werk in om andere mensen te helpen. 
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omvang van wildlifecriminaliteit en de 
steeds geavanceerdere technieken die 
criminelen toepassen, is het absoluut 
noodzakelijk dat we de capaciteit 
en onderlinge samenwerking tussen 
handhavingsinstanties verbeteren. En 
dat doen we door dit soort trainingen, 
en door informatie en middelen uit te 
wisselen en te delen.” 

Tot nu toe heeft het IFAW al zeker 2.450 
ambtenaren in Afrika, het Midden Oosten, 
Azië, Oceanië en het Caribisch gebied 
opgeleid.

Met de steun van haar trouwe donateurs 
bestrijdt het IFAW de illegale handel 
in wilde dieren op uiteenlopende 
niveaus – we beschermen dieren tegen 
stropers in de landen waar ze leven, 
we zorgen ervoor dat smokkelaars 

worden gearresteerd bij belangrijke 
controlepunten, en we bestrijden de 
handel in wilde dieren. Als we het 
voortbestaan van bedreigde diersoorten 
willen zekerstellen, moeten we deze 
wijdverbreide handel op elk mogelijk 
niveau bestrijden.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
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Beroemdheden dragen hun 
steentje bij aan het behoud 
van de olifant
Veel van het olifantenivoor dat door 
stropers wordt buitgemaakt, komt 
uiteindelijk in China terecht. Hier wordt 
het verwerkt tot snuisterijen die te koop 
worden aangeboden op markten en 
via internet. Veel Chinese consumenten 
beseffen niet dat ieder stukje ivoor 
afkomstig is van een dode olifant. 
Daarom werken onze medewerkers op 
ons Chinees kantoor er hard aan om 
het wrede karakter van de ivoorhandel 
onder de aandacht te brengen. En hoe 
kan je dat beter doen dan een aantal van 
China’s bekendste beroemdheden aan 
het woord te laten?

In het kader van de IFAW-campagne 
om de vraag naar ivoor terug te dringen, 
zijn advertenties en spots gemaakt 
waarmee consumenten in heel China 
worden opgeroepen geen ivoor meer te 
kopen. Aan de publicaties is onder meer 
meegewerkt door één van de grootste 
actrices van het land, een beroemde 
popster, een televisiepresentator, een 
religieus leider, en een vooraanstaande 
zakenman. Samen hebben deze 
invloedrijke personen tientallen miljoenen 
volgers op social media en genereren ze 
veel aandacht.

De publicaties verschijnen op televisie, op 
internet, en in trein- en busstations door 

het hele land. De campagne genereert 
veel publiciteit en levert een golf van 
publieke steun op voor de strijd tegen de 
ivoorstropers.

Een ander populair onderdeel van 
de campagne is een ‘augmented 
reality’-presentatie, die mensen via een 
projectiescherm laat communiceren met 
olifant ‘Laura’.

Laura reist het hele land door als 
ambassadeur voor de olifanten. Doordat 
mensen ‘levensecht’ contact met haar 
hebben, komt ook de dramatiek achter 
de ivoorhandel tot leven. Zo voelen 
mensen zich persoonlijk betrokken en 
leven ze mee met de olifanten.

Goede huisdierzorg promoten  
Eén van de foto’s die de verwoestende 
aardbeving in Sichuan in 2008 een 
gezicht gaf, was die van IFAW-dierenarts 
Kati Loeffler die een klein hondje redde 
uit het puin van een ingestort gebouw. 
Het hondje heeft het gered, en groeide uit 
tot een symbool voor het belangrijke werk 
dat het IFAW in China voor de huisdieren 
verricht.

Het IFAW heeft opvangcentra geholpen 
de normen voor opvang van dieren 
te verbeteren en huisdiereigenaren 
voorgelicht over verantwoorde 
huisdierzorg. Ook hebben we 
gemeenschappen laten inzien dat 
ruimingsoperaties geen oplossing zijn 
om ziekteverspreiding door loslopende 
honden te voorkomen. In plaats daarvan 
wordt nu gekozen voor een humaner 
beleid, waarmee vaccinatie en sterilisatie 
worden gestimuleerd.

Een partnerorganisatie waar we al 
jarenlang mee samenwerken, is Lucky 
Cats, een netwerk van vrijwilligers die 
in de steek gelaten huisdieren redden, 
opvangen en herplaatsen. Via dit netwerk 
vinden ieder jaar zo’n 300 dieren een 
nieuw, liefdevol thuis, en worden nog veel 
meer dieren gesteriliseerd of gecastreerd 
om overpopulatie tegen te gaan.

De voorlichtingsprogramma’s van het 
IFAW over huisdieren zijn vooral in 
China van groot belang, aangezien 
het aantal huisdiereigenaren in dit land 
sterk toeneemt. Wij willen ervoor zorgen 
dat deze groeiende populariteit van 
huisdieren hand in hand gaat met een 
humane en verantwoorde behandeling 
van deze dieren.

Leven in harmonie met 
olifanten
De provincie Yunnan is het laatst 
overgebleven leefgebied voor de laatste 

wilde olifanten die China nog telt – een 
populatie die op dit moment geschat 
wordt op niet meer dan 300 dieren. 
Doordat mensen steeds intensiever 
gebruik maken van het natuurlijke 
leefgebied van de olifant, komen de 
dieren noodgedwongen naar boerderijen 
en dorpen om voedsel te zoeken. 

Het gevolg is dat conflicten tussen 
mensen en olifanten steeds vaker 
voorkomen. Reden voor het IFAW om 
in actie te komen. We hebben geholpen 
bij het in kaart brengen en inrichten van 
‘olifantencorridors’ waarlangs olifanten 
veilig door hun leefgebied kunnen 
trekken, zonder daarbij in contact te 
komen met mensen. Ook hebben we 
geholpen bij de ontwikkeling van een 
olifantenwaarschuwingssysteem, dat de 
lokale bevolking waarschuwt wanneer er 
olifanten in de buurt zijn. 

Daarnaast bieden we ook economische 
alternatieven, zodat dorpelingen 
leefgebied van olifanten niet hoeven 
te gebruiken voor het verbouwen 
van gewassen, of het verzamelen 
van hout voor hun houtvuren of 
gebouwen. En tot slot geven we in 
plattelandsgemeenschappen voorlichting 
over olifanten en de rijke biodiversiteit 
waarvan zij deel uitmaken.

Door al deze maatregelen is het aantal 
conflicten tussen mens en olifant sterk 
afgenomen en is de lokale bevolking 
olifanten meer gaan accepteren.

Meer oog voor dierenleed

China boekt vooruitgang
IFAW-donateurs helpen IFAW China om 
dieren in Beijing en daarbuiten te beschermen.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
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Update vanuit Nederland

KeniaBevrijding van een 
waterbuffel

Toen rangers van de Kenya Wildlife Service 
(KWS) een waterbuffel aantroffen die vast was 
komen te zitten in de modder in de drassige 
delen van Amboseli Park, konden ze het 
dier mede dankzij het IFAW bevrijden. De 
vrouwtjesbuffel zat al dagen vast, en alleen haar 
kop stak nog boven de zuigende modder uit. 

Gelukkig was de Toyota Land Cruiser die we 
eerder aan de KWS hadden geschonken, 
uitgerust met een lier. Het team reed tot dicht 
bij het moerassige gedeelte en bevestigde een 
kabel rond de onderkant van de hoorns van 
de buffel. Na een behoorlijke worsteling en het 
nodige graafwerk rondom de buffel lukte het 
uiteindelijk om het verzwakte dier uit de modder 
te trekken. Een onderzoeker van de KWS 
waakte over het dier tot ze weer op krachten 
was gekomen.

Een bevredigend voorbeeld van hoe 
dierenlevens worden gered dankzij voertuigen 
en materialen die door het IFAW beschikbaar 
worden gesteld.

Met het einde van het vorige jaar in zicht, 
hadden 600 pinguïnkuikens in de omgeving 
van Kaapstad dringend behoefte aan 
levensreddend voedsel. 

Het komt regelmatig voor dat er een aantal 
kuikens achterblijft op het moment dat 
de ouders na de rui hun kolonie verlaten. 
Vorig jaar kampte de Southern African 
Foundation for the Conservation of 
Coastal Birds (SANCCOB) echter met de 
grootste toestroom van in de steek gelaten 
pinguïnkuikens sinds 2006. 

Kuikens van de Afrikaanse pinguïn hebben 
een niet te stillen eetlust. Om ze in leven te 
houden, moeten de medewerkers ze met 
de hand een onafgebroken stroom sardines 
voeren. En dat betekende een enorme 
belasting voor SANCCOB. Gelukkig waren 
onze donateurs bereid de helpende hand 
te bieden, en konden we SANCOBB met 
een noodsubsidie van $15.000 helpen 
voldoende vis voor de kuikens aan te 
schaffen.

Het IFAW steunt SANCCOB, dat is 
gevestigd in Kaapstad, sinds een grote 
olieramp in 2000 twee van de belangrijkste 
kolonies Afrikaanse pinguïns dreigde te 
vernietigen.

Zuid-afriKa

Voedsel voor hongerige 
pinguïnkuikens

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

Dierenbelangen

De keuze om het IFAW te steunen, 
was een logische voor Edel Collecties. 
“Als bedrijf vervult Edel Collecties een 
maatschappelijke rol en sponsort vanuit 
haar maatschappelijke betrokkenheid 
verschillende organisaties, bonden, 
verenigingen en instellingen. De keuze 
om het IFAW te ondersteunen is voor 
Edel Collecties zeer voor de hand liggend 
gezien het goede en belangrijke werk dat 
het IFAW al decennia lang wereldwijd 
verricht voor dieren in nood”, aldus 
directeur Evertjan Matthijssen. 

 Ook het IFAW is erg blij met de 
samenwerking. Directeur Arien van der 
Heijden: “Toen we werden benaderd 
door Edel Collecties wisten we dat 
dit een bijzondere samenwerking zou 
kunnen worden. We zijn erg trots op de 
olifantenmunt, we hopen dat er nog meer 
mooie producten zullen volgen.”

De aandacht voor de olifant is hard nodig. 
Nog steeds wordt er ieder kwartier een 

olifant gedood om zijn ivoren slagtanden. 
Als er niets verandert, dan zou de 
olifant binnen 10 tot 15 jaar uitgestorven 
kunnen zijn. Het IFAW zet zich al jaren 
in om olifanten te beschermen, hun 
migratieroutes in kaart te brengen en 
hiermee hun leefgebied te behouden. 
Door de wijdverspreide stroperij heeft 
de olifant alle bescherming nodig die we 
hem kunnen geven. Het IFAW is dan ook 
erg blij met de extra aandacht voor dit 
onderwerp en uiteraard met de steun die 
we van Edel Collecties ontvangen.

Schitterende 
munt met 
afbeelding van 
olifant

Een bijzondere actie 
voor olifanten

Evertjan en Menno Matthijssen, directeuren van Edel 
Collecties, zetten zich in voor het behoud van de olifant

Edel Collecties, een bedrijf gevestigd 
te Bunschoten en gespecialiseerd in de 
verkoop van postzegel- en muntencollecties, 
en Stichting IFAW zijn onlangs een 
bijzondere samenwerking aangegaan. In 
het kader van 50 Years Conservation of 
Endangered Wildlife heeft Edel Collecties 
een schitterende munt met de afbeelding 
van een olifant ontworpen.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN
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rusland

Tonga

filippijnen

Witte dolfijnen 
in de kijker

Bescherming van 
walvissen in het Stille 
Oceaangebied 

Een jaar later, een 
nieuwe tyfoon raast 
over de Filippijnen 

Het Witte Dolfijnenproject van het IFAW in 
de Witte Zee is in het leven geroepen om 
de kraamkamer van deze walvisachtigen te 
bestuderen en te beschermen. In dit gebied 
verzamelen zich in de zomermaanden de 
volwassen, pasgeboren en jonge dieren, 
en worden de onderlinge sociale banden 
aangehaald. Een bijzondere situatie die de 
gelegenheid biedt om verschillen in leeftijd, 
geslacht en sociaal gedrag en de onderlinge 
communicatie te bestuderen. Dankzij het IFAW 
kunnen onderzoekers met nieuwe methoden – op 
afstand bestuurbare ‘vliegende camera’s’ – de 
dolfijnen bekijken en registreren, zelfs onder 
water, zonder de dieren daarmee te storen.

Met deze observaties kon wetenschappelijk 
worden aangetoond hoe de dolfijnen reageren 
op te veel mensen in hun buurt. Op basis hiervan 
konden aanbevelingen worden gedaan voor 
een verantwoorde opzet van het 
walvistoerisme in het gebied.  

Het IFAW zet zich samen met het Russische 
ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en 
Milieu in voor een beschermde status voor de 
Solovetsky Eilanden en de omringende wateren, 
om een betere bescherming van de witte 
dolfijnen te waarborgen.

De eilandengroep Vava’u van Tonga heeft zich 
ontwikkeld tot een populaire bestemming voor 
walvistoerisme. Om de eilandengroep te helpen 
zijn kostbare toeristische attractie te beschermen, 
heeft het IFAW recent een workshop gefinancierd 
over bevrijdings- en reddingstechnieken voor 
walvissen die verstrikt raken in vistuig of op 
stranden aanspoelen. 

Gespecialiseerde instructeurs van de 
Internationale Walvisvaart Commissie en de 
Pacific University van Hawaii lieten lokale 
hulpverleners zien hoe ze walvissen kunnen 
bevrijden van levensbedreigende vislijnen en 
hoe ze moeten omgaan met een gestrande 
walvis. Deelnemers oefenden bevrijdingsacties 
op het water met speciaal hiervoor ontwikkelde 
instrumenten. De instructeurs lieten een 
bevrijdingskit achter, die de hulpverleners bij 
toekomstige acties kunnen gebruiken. Ook is er 
een nieuw strandingsnetwerk opgericht dat in 
actie kan komen als er rond de eilanden in de 
Stille Oceaan walvissen in de problemen raken.

Bijna een jaar na supertyfoon Haiyan werd de 
provincie Oost-Samar getroffen door een nieuwe 
tyfoon, plaatselijk bekend onder de naam Ruby. 
2,7 miljoen mensen ondervonden hiervan de 
gevolgen. 

De dorpen waar het IFAW het voorgaande jaar 
hulp had verleend, werden opnieuw verwoest. 
En hulpverleners van het IFAW kwamen opnieuw 
in actie om hulp te bieden aan de honden, 
katten, en boerderijdieren die het natuurgeweld 
hadden overleefd. 

Na tyfoon Haiyan hebben we onder de 
naam Animal Relief and Rehabilitation in the 
Philippines een netwerk opgericht, dat lokale 
hulpverleningsorganisaties moest voorbereiden 
op een volgende ramp. Bij het netwerk 
aangesloten organisaties kwamen in de dagen 
voor Ruby toesloeg al in actie. Ze maakten 
middelen vrij en maakten een taakverdeling 
voor de hulpverlening aan de slachtoffers van 
de tyfoon.

Dankzij de steun van onze donateurs konden 
we in de getroffen gebieden voer uitdelen 
en dieren vaccineren.

Het IFAW was zeer verheugd over het 
besluit van de Noorse regering om de 
overbodige commerciële zeehondenjacht 
in het land niet langer overeind te houden 
met overheidssteun. Wetgevers stemden in 
december voor het schrappen van subsidies 
voor de zeehondenjacht uit de begroting 
voor 2015. Dit besluit zal naar verwachting 
duizenden zeehonden behoeden voor een 
wrede dood. 

Sonja Van Tichelen, regiodirecteur EU van het 
IFAW, over het besluit: “Dit is ook een enorm 
succes als uitvloeisel van het EU-verbod 
op commerciële zeehondenproducten. 
Europeanen kunnen er trots op zijn dat ze, 
door hun markten te sluiten voor wrede 
producten, ook hebben bijgedragen aan 
beëindiging van wrede praktijken elders.”

Het is nu hoog tijd dat ook Canada het besluit 
neemt niet langer belastinggeld te verspillen 
aan de commerciële zeehondenjacht en 
voorgoed een einde te maken aan de 
wreedheden tegen zeehonden.

nederlandHet IFAW op de vakantiebeurs
Ruim honderdduizend reislustigen bezochten begin januari 
de vakantiebeurs in Utrecht. De 45ste editie en een bijzondere, 
zeker voor het IFAW. De ANVR, de brancheorganisatie voor 
touroperators, kondigde bij de opening van de beurs aan dat het 
jaar 2015 in het teken komt te staan van diervriendelijk reizen. 
Samen met WAP en SPOTS adviseert het IFAW de reisbranche 
al een paar jaar over het opstellen van nieuwe richtlijnen. 
Olifantenritjes, knuffelen met leeuwenwelpjes, het kopen van 
souvenirs gemaakt van dieren of het eten van walvisvlees, moeten 
daarmee zo snel mogelijk tot het verleden gaan behoren. Vanaf 
2015 gaat Nederland diervriendelijk op vakantie!

noorwegenZeehondenjacht

Waardering voor onze donateurs wereldwijd

Wij zijn al die fantastische donateurs over de hele wereld ontzettend 
dankbaar dat zij ook in 2015 de dieren en het IFAW blijven steunen. 

Door uw donateurschap voort te zetten helpt u mee zo veel dieren 
te beschermen. Met uw steun kunnen we zorgen voor medicijnen 
en operaties voor huisdieren en boerderijdieren die bij natuurrampen 

gewond raken, meer olifanten, neushoorns en tijgers beschermen tegen stropers, en kunnen we 
meer honden en katten uitzicht geven op een gelukkig, gezond leven.

Namens alle medewerkers van het IFAW hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
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In tijden van nood

Dringende hulp voor 
chimpansees

Ondanks hun nauwe verwantschap met ons, 
hebben deze bedreigde apen veel van de 
mens te lijden gehad. Ze worden bedreigd 
door vele gevaren. ‘Bushmeat’ is van oudsher 
een belangrijke voedselbron in Centraal- 
en West-Afrika, maar door de groeiende 
welvaart in de grote steden en de exotische 
voorkeuren van rijke consumenten, is de 
handel in bushmeat gecommercialiseerd. Er 
worden steeds meer volwassen chimpansees 
gedood en jonge chimpansees worden 
gevangengenomen en verkocht als huisdier. 
Ook worden de apen bedreigd door de 
vernietiging van hun leefgebied. 

Het IFAW zet zich in voor de bescherming 
van chimpansees. We zorgen voor 
opvang van chimpanseewezen waarvan 
de ouders gedood zijn door stropers, en 
voor chimpansees die door medische 
onderzoekslaboratoria ‘met pensioen zijn 
gestuurd’. Opvangcentra in nood staan 
we bij met onze expertise en financiële 
ondersteuning. 

In het afgelopen jaar heeft het IFAW 
verschillende noodlijdende opvangcentra 
bijgestaan met voedsel, medicijnen en andere 
essentiële benodigdheden. 

De chimpansees in het Tacugama 
Chimpanzee Sanctuary hadden dringend 
hulp nodig, toen door de grootste 
ebola-uitbraak in de geschiedenis de 
toeristeninkomsten opdroogden en de prijs 
van voedsel tot ongekende hoogten steeg. In 
het centrum worden ruim 100 chimpansees 
opgevangen die zijn gered van de handel 
in bushmeat of illegaal als huisdier werden 
gehouden. Dankzij het IFAW was er voor alle 
dieren voldoende voedsel en zorg. 

Ook de chimpansees in Chimp Haven in 
Louisiana konden op onze steun rekenen. 
Deze zomer nam Chimp Haven 100 
chimpansees over van de National Institutes 
of Health (NIH), waar ze waren gebruikt 
ten behoeve van medisch onderzoek. De 
komst van de nieuwe bewoners betekende 
bijna een verdubbeling van het totale 
aantal chimpansees in het centrum. Het 
IFAW verstrekte een noodsubsidie om het 
opvangcentrum op de been te houden tot het 
zelf voldoende middelen kon genereren om 
het groter aantal dieren aan te kunnen. Met 
het geld van het IFAW konden fruit, groenten 
en primatenvoer worden aangeschaft voor 
de bewoners, die normaal gesproken een ton 
aan groenten en fruit per maand wegwerken.

Met de steun van onze donateurs zorgde 
het IFAW bovendien voor voedsel, medische 
zorg, medicijnen en vitaminesupplementen 
voor het Ngamba Island Chimpanzee 
Sanctuary, voor de kust van Oeganda. En 
toen het Jungle Friends Primate Sanctuary 
in Gainesville, Florida, zeven kapucijnaapjes 
opnam die afkomstig waren van een 
onderzoekslaboratorium, konden we helpen 
bij de bouw van een nieuw verblijf, compleet 
met klimtoestel, slaapgrot en hangmatten.

“Het IFAW helpt dieren in noodsituaties waarin 
direct ingrijpen noodzakelijk is. Dankzij onze 
donateurs kunnen wij helpen. Onze hulp 
komt direct en zonder omwegen bij de dieren 
terecht.” 

– Gail A’Brunzo, manager Noodhulp IFAW 

•  Aangenomen wordt dat de chimpansee en de mens 
een gemeenschappelijke voorouder hebben die 
meer dan vier miljoen jaar geleden leefde.

•  Chimpansees zijn geen gewone apen, maar 
behoren tot de mensapen.

•  Ze leven in sociale gemeenschappen.

•  Ze behoren tot de weinige diersoorten die 
gereedschappen gebruiken.

•  Chimpansees leven in tropische regenwouden, 
bosrijke savannegebieden en graslanden in Afrika, en 
eten meer dan 250 verschillende soorten voedsel.

•  Ze zijn in het wild bedreigd.

Chimpansees zijn onze nauwste nog levende 
verwanten. Ze hebben meer dan 98% 
van ons DNA met ons gemeen. Het zijn 
bijzonder sociale dieren, die jarenlang hun 
nakomelingen blijven verzorgen en ruim 
50 jaar oud kunnen worden.

Dankzij de donateurs van het IFAW 
krijgen chimpansees zoals Valentina 
gezond voedsel

Twee jonge chimpansees spelen in 
een boom in het opvangcentrum voor 
chimpansees op Ngamba Island
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Wilt u ons laten weten dat u het IFAW heeft opgenomen in uw 
testament – of wilt u meer informatie – neemt u dan contact 
op met Linda de Regt, via telefoonnummer 070 3355011, 
toestelnummer 111, of via e-mail Lderegt@ifaw.org. 

We horen graag van u.

Psssst...
niet zo bescheiden
We willen u bedanken
Ieder jaar kan het IFAW dankzij de giften van 
haar donateurs tienduizenden dieren redden 
en beschermen. Er zijn ook donateurs die de 
dieren steunen door het IFAW op te nemen in 
hun testament.

Een erfstelling of legaat aan het IFAW 
wordt door veel mensen gezien als een 
gemakkelijke manier om te schenken, omdat 
zo’n schenking geen invloed heeft op hun 
huidige financiële situatie. Of het nu gaat om 
een kleine of een grote schenking, u helpt ons 
ermee meer voor de dieren te betekenen.

Momenteel heeft zelfs één op de zes dieren 
die we helpen – honden, katten, tijgers, 
olifanten, berenjongen, koala’s, walvissen en 

dolfijnen – die hulp aan een nalatenschap 
te danken.

We zijn heel blij met deze schenkingen. Wel 
vinden we het jammer dat ze voor ons vaak 
als een complete verrassing komen en wij dan 
helaas niet meer in de gelegenheid zijn de 
schenker te bedanken. 

Overweegt u dus om het IFAW op te nemen 
in uw testament, laat het ons dan alstublieft 
even weten. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk 
en met respect met uw gegevens om, maar 
we zouden heel graag de gelegenheid 
hebben om u te bedanken. En we willen u 
graag laten weten hoe belangrijk uw gift is 
voor onze plannen voor de toekomst.

youtube.com/ifawvideo

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

facebook.com/ifaw twitter.com/ifawnl

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.
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