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Bij crisissituaties in actie komen is een belangrijk facet van ons werk. 
Natuurlijk gaat bij een ramp de eerste aandacht uit naar de mensen die 
hulp nodig hebben. 

Voor duizenden mensen echter voelt het verlies van huisdieren en vee 
bijna als het verlies van een familielid. Als het IFAW dan inspringt om 
dieren te redden en te verzorgen, verzachten we het verdriet van de 
getroffenen en helpen we ze een nieuwe start te maken.

Ons werk in rampgebieden is dus heel belangrijk, niet alleen voor de 
dieren, maar ook voor de mensen die met hun dieren leven.

Azzedine Downes 
President-directeur IFAW
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Onder de slachtoffers van bosbranden 
en andere rampen in Australië zijn ook 
inheemse dieren, maar die worden 
vaak vergeten. Vooral de trage koala is 
buitengewoon kwetsbaar. Als koala’s 
zo’n brand al overleven, hebben ze vaak 
intensieve behandeling en specialistische 
zorg nodig. Het IFAW assisteert bij het 
trainen van reddingswerkers, dierenartsen 
en dierverpleegkundigen en voorziet hen 
van de nodige uitrusting. 

Koala’s met verbrande pootjes moeten 
iedere dag met speciale brandzalf worden 
behandeld en daarna moeten de poten 
omwikkeld worden, totdat de wonden 
genezen zijn. Een manier om ze te 
beschermen is door ze speciale wanten 
aan te doen. Omdat die wanten dagelijks 
vervangen moeten worden, is een flinke 
voorraad noodzakelijk. 

Niet alleen de Australiërs 
trekken zich het lot van koala’s 
aan. Toen begin dit jaar de 
bosbranden woedden, deed het 
IFAW een oproep om koala’s op 
een bijzondere manier te helpen 
– en die oproep ging al gauw de 
wereld over. 

Vrijwilligers van het IFAW gaven massaal 
gehoor aan een oproep om zelfgemaakte 
wantjes op te sturen.

Handige vrijwilligers 
schieten koala’s te hulp 
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Onze collega’s bij IFAW Australië zijn druk 
in de weer om een speciale groep koala’s te 
redden – de ‘200 van Ballina’. Als bulldozers 
worden ingezet om hun leefgebied weg te 
vagen voor de aanleg van een nieuwe snelweg, 
kan dat het einde betekenen voor deze 200 
koala’s. 

Het gebied waar men de snelweg doorheen 
wil laten lopen, is een natuurgebied waarin 
vele bedreigde diersoorten leven, waaronder 
ook 100 langneuspotoroes. De beoogde 
route loopt ook dwars door een inheems 
woongebied en dreigt ten koste te gaan van 
grote delen van het cultureel erfgoed van de 
Aboriginals. 

Door samen met onze Australische partner 
Friends of the Koala intensief campagne 
te blijven voeren, hebben we al bereikt dat 
de aanleg van de snelweg is vertraagd. We 
vragen de overheid om een alternatieve route 
voor de snelweg te zoeken en daarmee de 
koala’s te redden! 

IFAW-donateurs reageerden ook op 
de oproep van Project Buidel. Ze 
produceerden met elkaar een enorme 
voorraad met zorg genaaide buidels, die 
bij de verzorgers bijzonder in de smaak 
vielen: ze gebruiken ze als wieg voor 
allerlei soorten buideldieren. 

“Door de vele wasbeurten en het 
geschraap van de kleine, rusteloze 
klauwtjes is de voering binnen de kortste 
keren versleten en is al dat moois van de 
buidels er gauw af”, zegt zorgcoördinator 
Yudaeff bij Wildlife in Need of Care 
(WINC), een organisatie die zich over 
wilde dieren ontfermt. “Er worden zoveel 
jonge kangoeroes binnengebracht, dat 
die buidels geen lang leven beschoren 
zijn. De verzorgers hebben het te druk 
met voeden, medicijnen toedienen en 
wassen, ze hebben zelfs geen tijd om een 
noodoproep uit te zenden, laat staan dat 
ze tijd hebben om zelf nieuwe buidels te 
maken om in de behoefte te voorzien”

Hulp in aantocht 
“Toen schoten IFAW-donateurs te hulp! 
Ze stuurden ons een grote doos met 
prachtige zelfgemaakte buidels. Die 
hebben we natuurlijk direct uitgedeeld 
aan de zeer opgeluchte en dankbare 
verzorgers. Heel hartelijk dank daarvoor. 
Maar als je wilt weten hoe echte, pure 
dankbaarheid eruit ziet, dan hoef je alleen 
maar even naar het blije snuitje van een 
kangoeroejong te kijken als het over de 
rand van zijn knusse buideltje gluurt.”

Het IFAW heeft de buidels voor jonge 
kangoeroes en de wanten voor koala’s 
aan dierenverzorgers in het hele land 
uitgedeeld. 

Een aantal wanten werd gebruikt door 
koala’s die in het Adelaide Koala Hospital 
werden verzorgd. 

De circa vijfjarige Klaire werd voor 
oppervlakkige brandwonden aan 
haar poten behandeld, en ze genas 
voorspoedig. Lesley, een iets oudere 
koala, had soortgelijke verwondingen. 
Ze werden tegelijk uitgezet en via 
microtags aan hun oren worden ze in de 
gaten gehouden. Lou had derdegraads 
brandwonden aan haar linkerachterpootje, 
en dat genas minder snel. Uiteindelijk kon 
ook zij, na liefdevolle verzorging, worden 
vrijgelaten.

Een derde van de inheemse diersoorten 
van Australië wordt met uitsterven 
bedreigd. Voor deze dieren vormen 
natuurbranden, overstromingen, aanvallen 
van honden en het drukke verkeer 
een voortdurende bedreiging. Daarom 
voorziet het IFAW de verzorgers hier 
regelmatig van medicijnen, voeder en 
diergeneeskundige ondersteuning en 
bieden we trainingen aan dierenartsen 
en dierverpleegkundigen die zich over 
slachtoffers met brandwonden ontfermen. 
Ons doel is altijd om dieren na een 
gedegen voorbereiding terug te brengen 
naar hun natuurlijke leefomgeving. 

Behalve Klaire, Lesley en Lou waren 
er nog vele andere slachtoffers met 
brandwonden die dankzij de donateurs 
van het IFAW werden verzorgd. We zijn u 
bijzonder dankbaar voor het verschil dat u 
voor dit soort dieren maakt.

Dat was de aanleiding voor de oproep. 
Het IFAW stuurde donateurs in Australië 
een mail waarin men vroeg om vrijwilligers 
die koalawanten wilden naaien aan de 
hand van een eenvoudig patroon. 

De respons was overweldigend. Vrijwel 
alle nieuwsnetwerken in Australië namen 
de oproep over en de Verenigde Staten, 
het Verenigd Koninkrijk, Rusland en 
een aantal andere landen volgden dit 
voorbeeld. 

Oproep groot succes 
Koalavrienden gingen gelijk aan de slag 
en stuurden de wantjes op. Binnen twee 
dagen moest het IFAW een nieuw bericht 
uit laten gaan: “Enorm veel wantjes 
ontvangen. Hartelijk dank!”. 

Na de succesvolle oproep om 
koalawanten vernamen we van 
reddingswerkers dat er ook behoefte 
was aan stoffen buidels voor slachtoffers 
van de bosbranden, waaronder 
babykangoeroes, wallaby’s, opossums en 
wombats. Een eenvoudige stoffen buidel 
biedt warmte en comfort, het is net alsof 
ze in de buidel van hun moeder zitten. Na 
elke voeding wordt zo’n buidel verwisseld 
en voor elk dier zijn soms elke dag zes 
buidels nodig. 

Josey Sharrad van het IFAW past op een koala met 
wantjes aan zijn verbrande pootjes.

Voor een jonge kangoeroe met brandwonden 
is een stoffen buidel een warme en veilige 
plek om te rusten en te herstellen.

CAMPAGNE VOEREN VOOR KOALA’S

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/overweldigend-aantal-reacties-op-oproep-wantjes-voor-koalas
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Al meer dan een jaar helpt het IFAW 
ruim 1600 honden en katten te voeden 
en verzorgen die in drie asiels in het 
oorlogsgebied van Oekraïne verblijven. 

“In mijn asiel zijn er 800 dierenharten u 
voor eeuwig dankbaar”, zegt Victoriya 
Vasilyeva, die leiding geeft aan het 
asiel Pif in Donetsk, in het oosten van 
Oekraïne. “Zonder uw hulp zouden deze 
honden het nooit overleven.” 

Een roep om hulp  
Het begon allemaal in juni 2014, toen 
een vrijwilliger bij het asiel in Donetsk 
het IFAW-kantoor in de VS om bijstand 
vroeg. Binnen enkele uren had ons 
Noodhulpteam een actieplan klaar om 
honderden honden te helpen voeden. 

Evenals in andere steden in oostelijk 
Oekraïne speelden zich in Donetsk 
chaotische taferelen af, terwijl het land 
worstelde met een politiek conflict dat 
uitmondde in dodelijk geweld. Mensen 
sloegen in doodsangst op de vlucht en 

velen van hen hadden geen andere keus 
dan hun huisdieren achter te laten. Er 
waren honden met de riem vastgebonden 
aan een paal of hek, niet in staat om zelfs 
maar een beetje eten te bemachtigen. 
Er werden honden bij de poort van het 
asiel achtergelaten, andere werden door 
vrijwilligers op straat aangetroffen en naar 
het asiel gebracht. 

In het begin doneerden de supermarkten 
in Donetsk nog vlees- en visoverschotten 
aan het asiel, maar dat kan nu niet meer. 
Als reactie op het verzoek vanuit Donetsk 
had het IFAW toegezegd de honden in 
het asiel een maand lang te voeden. Toen 
de maand verstreken was, werd echter 
duidelijk dat er op langere termijn hulp 
moest worden geboden. 

Stijgende nood  
Ook in andere steden steeg de nood, 
daarom helpt het IFAW de 500 honden 
en katten in een asiel in Berdyansk te 
voeden en nog eens 300 in een ander 
asiel in Gorlovka. 

We helpen niet alleen voedsel te kopen 
voor deze dieren, maar maken ook de 
verzorging mogelijk van honden en 
katten die als gevolg van bomexplosies 

Dieren weten niets van politiek of van 
landgrenzen, maar ze worden toch 
vaak slachtoffer van een oorlog. 

afschuwelijke verwondingen hebben 
opgelopen. Een hond, Jennyfer 
genaamd, overleefde een bom die voor 
haar baasje en zijn gezin fataal was. 
De explosie maakte haar doof en de 
bomscherven verwondden haar. Een 
vrijwilliger van de dierenopvang bracht 
haar naar de kliniek van asiel Pif, waar ze 
wekenlang werd behandeld. 

Herda is een twee jaar oude hond die 
zich rond het treinstation van Donetsk 
ophoudt. Daar wordt ze dagelijks door 
de medewerkers verzorgd. Toen het 
station door zwaar artillerievuur werd 
getroffen en verscheidene mensen 
werden gedood, raakte ook Herda 
zwaargewond. Ze werd overgebracht 
naar de dierenkliniek van Pif waar ze 
spoedeisende hulp kreeg.

Toen de asielmedewerkers in Donetsk 
om meer apparatuur vroegen voor 
de behandeling van honden met 
oorlogswonden, leverde het IFAW 
echoapparatuur en een installatie voor 
bloedonderzoek. 

Victoriya van asiel Pif noemde het 
voedsel en de medische apparatuur die 
zij dankzij de steun van IFAW-donateurs 
hadden ontvangen “levensreddend” en 
“een Godsgeschenk”.

Gewapende overvallers
De asielmedewerkers doen hun dagelijks 
werk te midden van chaos en gevaren. 

Op een dag drongen gewapende 
overvallers het asiel in Gorlovka binnen, 
stalen een deel van de voorraden en 
mishandelden medewerkers. Van de 
asielmedewerkers raakte niemand heel 
ernstig gewond, maar Aisya, een van de 
honden in het asiel, werd door een kogel 
getroffen. De asielmedewerkers deden 
hun best haar op haar gemak te stellen 
en de andere honden rustig te houden 
tot de mannen vertrokken waren. Aisya 
doorstond de spoedoperatie en staat aan 
het begin van een lange weg naar herstel.

Shannon Walajtys, manager van het IFAW 
Noodhulpteam, beloofde een vrijwilliger in 
het asiel van Gorlovka dat het IFAW zou 
bijdragen in de kosten van de medische 
zorg voor Aisya en ander dieren. 

“Ik ben sprakeloos”, was zijn reactie. “Wilt 
u het asiel echt een extra gift schenken 
om deze honden te redden? Daarmee 
kunnen we nog veel meer dieren redden, 
zeker weten. Hartelijk dank voor uw 
betrokkenheid!”

Shannon zei dat de medewerkers van 
de drie asiels een bron van inspiratie zijn 
voor iedereen die om dieren geeft. “We 
zullen ze in onze gedachten en gebeden 
blijven gedenken”, zei ze. 

Een oorlog wordt niet door dieren begonnen, maar ze worden 
net zo goed slachtoffer van door mensen veroorzaakt geweld.

Herda’s leven werd gered door een asiel 
dat door het IFAW wordt gesteund.

Met hulp van het IFAW geeft het asiel van 
Gorlovka 300 honden en katten te eten.

Onschuldige oorlogsslachtoffers

Reddingsacties

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/oekra�ne-update-gewapende-mannen-overvallen-asiel-en-schieten-hond-neer
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Veel graasgebieden in het zuiden van 
het land gingen verloren. Zeker 91.000 
stuks vee, geiten en kippen werden door 
het water meegesleurd. Toen de regens 
minder werden, veranderde het stilstaand 
en vervuild water in een bron van ziekten. 
De dieren die het overleefden, hadden 
behoefte aan medische zorg, vers 
voedsel en water, en vaccinaties. 

IFAW’s Noodhulpteam werkte zij aan 
zij met dierenartsen van de Malawi 
Veterinary Association bij de hulp aan 
de getroffen dieren. In een maand tijd 
hebben we 3122 stuks vee, 126 geiten, 
554 honden en 5 katten gevaccineerd. 

In een land waar boeren voor hun 
levensonderhoud uitsluitend op dieren 
zijn aangewezen, is zo’n overstroming 
een financiële ramp. Ondanks deze 
zware slagen bleven de mensen 
vriendelijk en toonden ze zich dankbaar.

Hulp voor dieren 
is steuntje in rug 

voor mensen 
Toen Malawi eerder dit jaar door de ene na de andere 
cycloon werd getroffen en zware slagregens het land 
geselden, waren ongekend hevige overstromingen het gevolg.

Stortregens
Ook Chili werd door zware regenval 
getroffen, met als gevolg plotselinge 
overstromingen en grondverschuivingen 
in een overwegend kaal en dor gebied. 
De waterstromen sleurden dieren mee 
en huizen en straten werden bedolven 
onder de modder. Bijna 100.000 mensen 
en 10.000 dieren werden door de ramp 
getroffen.

Toen de dieren terugkeerden van de 
hoogten waar ze naartoe waren gevlucht, 
troffen ze slechts lege huizen en schuren 
aan. 

Verlaten en uitgehongerd
In samenwerking met de Global 
Alliance for Animals and People 
(GAAP) zond het IFAW dierenartsen 
en voedseldistributieteams naar het 
rampgebied. 

Op de eerste dag brachten de veehouders 2500 stuks 
vee bij ons die verzorging nodig hadden.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
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Recht uit het hart
We assisteerden bij de distributie van 
ruim 24 ton dierenvoer aan de inderhaast 
opgezette opvangfaciliteiten in de zwaar 
getroffen regio. Ook hielpen we bij het 
voeden van 500 paarden, geiten en 
schapen, die leden onder een ernstig 
tekort aan hooi en stro.

Toch een glimlach, ondanks 
de ontberingen
Iedere keer als we bij een ramp in actie 
komen, bedanken de mensen ons voor 
de geboden hulp. Dikwijls krijgen we dan 
dezelfde boodschap mee: als mensen 
met hun dieren worden herenigd, zijn 
ze sneller in staat hun leven weer op te 
pakken en komen ze er ook sneller weer 
bovenop. 

We zijn u allemaal heel dankbaar voor uw 
snelle respons en geweldige steun voor 
mensen en dieren in nood.

Kim Meijer is een Nederlandse 
dierenarts die honden en 
katten wilde helpen in Mexico. 
Dit is haar verhaal.
Vanaf dat ik een klein meisje was wist ik 
dat ik dierenarts wilde worden, ik wilde 
dieren helpen. Met 3 jaar praktijkervaring 
als dierenarts vond ik het tijd om een van 
mijn dromen werkelijkheid te laten worden, 
namelijk het doen van vrijwilligerswerk en dan 
het liefst in Mexico. 

Toen ik het IFAW contacteerde was ik 
verbaasd over hun super enthousiaste reactie, 
het bleek dat ze mijn diergeneeskundige 
ervaring goed konden gebruiken op Cozumel, 
in Mexico. Wat een geluk!

De Humane Society of Cozumel Island is 
een asiel en tevens dierenkliniek. Naast 
de verzorging van de asieldieren en de 
medische zorg in de kliniek, bieden zij ook 
gratis castraties en sterilisaties aan voor de 
huisdieren van de lokale bevolking. Hierdoor 
wordt het zwerfdierenprobleem enorm 
gereduceerd. Er worden iedere dag tussen 
de 5 à 15 operaties uitgevoerd, dus een extra 
handje kunnen ze goed gebruiken. En al deze 
operaties worden gefinancierd door donaties! 

Ik heb bij deze kliniek twee weken als 
vrijwilliger gewerkt en gedurende deze 
periode heb ik ongeveer 50 operaties 
uitgevoerd. Mijn kleinste patient, een 
kitten, woog maar 560 gram! Ook heb ik 
geholpen met de zorg voor de asieldieren, 
ontlastingsonderzoek, ontwormen, wandelen 
en natuurlijk heel veel knuffelen. 

Wat ik al snel heb ervaren is dat de baasjes 
van huisdieren vaak erg gemotiveerd zijn, maar 
dat het ze ontbreekt aan kennis of geld om 
ze de juiste zorg te kunnen geven. Zo hebben 
we een aantal patiëntjes gehad die heel veel 
last hadden van teken, een groot probleem in 
Mexico, maar met de juiste middelen goed te 
voorkomen. Daarnaast is het van groot belang 
om zo snel mogelijk de meeste teken van het 
diertje af te halen. Een behoorlijk kriebelig 
klusje dus, maar wel een hele dankbare. 

Ook kwam het helaas regelmatig voor dat 
we s’ochtends in de tuin bij het asiel nieuwe 
dieren aantroffen, de tuin is zo aangelegd dat 
eigenaren hun huisdier daar veilig anoniem 
achter kunnen laten als ze er niet meer voor 
kunnen of willen zorgen. Dit voorkomt (hopelijk) 
dat mensen hun huisdier op straat zetten. Elk 
nieuw dier krijgt een gezondheidscheck, wordt 
ontvlooid, ontwormd en getest op hartworm. 

De medewerkers van het asiel werken 6 dagen 
per week, iets wat wij hier niet gewend zijn. 
Waar ik ook aan moest wennen was dat de 
lunchpauze pas om 15.00 was! 

Ik voelde me gelijk erg thuis bij het asiel, 
de staf bestaat uit hele gedreven, lieve, 
enthousiaste mensen. En het voordeel van 
werken op zo’n prachtig eiland is dat ik in mijn 
vrije tijd kon gaan zwemmen of gaan duiken. 

Al met al was het een geweldige, leerzame en 
dankbare ervaring, ik zou het zo weer doen!

We hadden deze reddingsmissies 
nog maar nauwelijks afgerond, toen 
Nepal door een vreselijke aardbeving 
en zware naschokken werd getroffen. 
Duizenden mensen kwamen daarbij om 
het leven. De Worldwide Veterinary 
Service deed onmiddellijk een beroep 
op het IFAW om te helpen bij de 
behandeling van gewonde honden en 
katten en vee in de getroffen gebieden.

Nog geen twee dagen later was een 
team van het IFAW onderweg om al 
die honden en katten medische zorg te 
gaan verlenen.

De mensen en dieren van Nepal zullen 
nog jaren nodig hebben om de zware 
slagen in hun leven te verwerken.

Een tragedie die 
de wereld deed 
schudden Dierenarts als 

vrijwilliger

In het Chileense Copiapó werden 
hele gemeenschappen door een 

modderstroom overspoeld.

Het IFAW distribueerde 24 ton 
voer voor huisdieren.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/terugblik-op-ons-werk-na-twee-verwoestende-aardbevingen-nepal
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Vijf van de zes tijgers voelen zich intussen 
thuis in het stroomgebied van de rivier de 
Amoer. 

Twee wijfjes - Ilona en Svetlaya – en 
een mannetje – Borya – vestigden zich 
in naburige natuurreservaten en doen 
het daar goed. Svetlaya slaagde er zelfs 
in een roedel wolven te verjagen uit 
het territorium waar zij het nu voor het 
zeggen heeft.

Twee andere mannetjestijgers namen een 
andere route. Kuzya zwierf alle kanten 
uit en trok zelfs even de grens met China 
over. Maar hij keerde terug en vestigde 
zich in een gebied niet ver van Svetlaya 
vandaan. 

Ustin zwom echter naar een nabijgelegen 
eiland tussen Rusland en China, op 
zoek naar prooidieren. Helaas doodde 
hij daar enkele tamme geiten. Nadat hij 
teruggezwommen was naar Russisch 
gebied, kwam hij gevaarlijk dicht in de 
buurt van een dorpje. 

Ze vingen hem en brachten hem terug 
naar het rehabilitatiecentrum in Primosky 
Krai, om te voorkomen dat het tot een 
confrontatie met dorpelingen zou komen.

De andere vijf tijgers gedijen echter nog 
steeds goed in de vrije natuur en we 
hopen dat ze, veilig weggescholen, in de 
Russische wouden kunnen blijven leven. 
We blijven ze met onze wildcamera’s 
observeren.

Een tijgersprookje
Wellicht herinnert u zich Cinderella 
(Zolushka) nog uit een eerder uitgave. We 
kunnen u gelukkig melden dat ze haar 
droomprins heeft gevonden en de hele 
winter met hem heeft opgetrokken. We 
vermoeden dat ze nu welpen heeft, die ze in 
een hol in het bos heeft verstopt en die later 
van hun zeer deskundige moeder de eerste 
lessen in overleven in het wild zullen krijgen. 

We zullen u op de hoogte houden van 
Cinderella’s belevenissen met haar partner 
en kroost.

Cinderella´s knappe prins, Zavetny, 
gesnapt door een op afstand bediende 
wildcamera.

De vrijheid verkennen
Toen het IFAW in Rusland zes 
gerehabiliteerde tijgers in het wild 
uitzette, waren we net zo hoopvol 
ten aanzien van een goede afloop 
als de eerste keer dat we een 
amoertijger vrijlieten. Misschien 
herinnert u zich haar nog. We 
noemden haar Cinderella, of 
‘Zolushka’ in het Russisch.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/amoertijger-jaar-na-vrijlating-rusland-vastgelegd-op-camera
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WERELDWIJD

VS

En de 
winnaar is…

Geredde tijgers 
zwemmen voor het eerst

Dit jaar vond voor de negende keer het Animal 
Event in de Beekse Bergen plaats. Meer dan 
30.000 mensen bezochten de vele shows en 
demonstraties, vonden de nieuwste snufjes 
op gebied van hondenspeeltjes en lieten zich 
voorlichten over het verbeteren van het welzijn 
van hun huisdier. Vanzelfsprekend was het IFAW 
ook aanwezig met ons project Blijf van mijn Dier. 

Het IFAW biedt via gastgezinnen opvang aan 
huisdieren uit een huiselijk geweld situatie. Onze 
geweldige flyerende vrijwilligers in hondenpak 
hebben weer een hoop nieuwe potentiele 
gastgezinnen gevonden die de dieren het 
tijdelijke warme nestje willen geven dat ze zo 
hard nodig hebben.

Michael Vickers – al 35 jaar een trouwe 
donateur van het IFAW in het Verenigd 
Koninkrijk – is de winnaar van de 
fotowedstrijd voor onze dierenkalender 
2016. Michaels schitterende foto was uit alle 
prachtige foto’s die we vanuit de hele wereld 
hebben ontvangen, genomineerd en via 
een online stemming door IFAW-supporters 
verkozen tot winnaar.

Michael is altijd al een enorme dierenvriend 
geweest en toen hij met pensioen ging, kreeg 
hij de gelegenheid om zijn passie voor grote 
katachtigen, vooral tijgers, te combineren 
met zijn interesse voor fotografie. Hij is 
talloze keren naar India afgereisd om grote 
katachtigen te fotograferen en bewustzijn te 
creëren omtrent hun benarde positie. Zijn 
prachtige tijgerfoto en zijn betrokkenheid bij 
dierenwelzijn vormen een ware inspiratie.

Twee tijgers, Carli en Lily, behoorden samen met 
onder meer leeuwen en beren tot de groep van 20 
dieren, die het IFAW uit failliete opvangfaciliteiten 
in New York heeft bevrijd en overgeplaatst. Deze 
reddingsoperatie voor dieren in gevangenschap 
was een van de grootste en lastigste uitdagingen 
waar het IFAW ooit voor heeft gestaan. Carli en Lily 
zijn intussen ingeburgerd in hun nieuwe thuis, zo’n 
3200 kilometer verderop in de Safe Haven Rescue 
Zoo in Nevada. 

Omdat Safe Haven in de woestijn ligt, stelde het 
IFAW geld beschikbaar voor het graven van vijf 
zwemvijvers voor Carli, Lily en de andere dieren. 

Op de dag dat Lily voor het eerst met de zwemvijver 
kennismaakte, dook ze met haar kop onder water, 
schudde de druppels uit haar vacht en keek met 
een blik van pure verrukking naar de hemel.

UAESterk signaal van de VAE
De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gaven 
gehoor aan een oproep van het IFAW om de ruim 
10 ton clandestien ivoor die in de loop der jaren in 
beslag was genomen, te vernietigen. Dit ivoor zal 
in ieder geval niet meer te koop kunnen worden 
aangeboden.

De VAE is het eerste land in het Midden-Oosten 
dat zijn voorraad ivoor vernietigt. Daarmee maakt 
het ondubbelzinnig duidelijk, dat in deze regio 
geen plaats is voor een handel waarvoor olifanten 
massaal het leven laten. Hiermee volgt de VAE 
het voorbeeld van Tsjaad, Kenia, België, Frankrijk, 
de VS, China en Ethiopië, die in de afgelopen 
twee jaar al hun voorraden vernietigden.

De autoriteiten van de VAE werken bij diverse 
gelegenheden samen met het IFAW in de strijd 
tegen wildlifecriminaliteit.

NIEUW-ZEELAND

Het IFAW blijft in samenwerking met de 
scheepvaartindustrie en overheidsinstanties 
in Nieuw-Zeeland zoeken naar manieren om 
fatale botsingen tussen schepen en walvissen 
in de Golf van Hauraki, ten oosten van 
Auckland, te voorkomen. 

Net als bij voetgangers en verkeersongevallen 
is ook hier snelheid de belangrijkste factor 
die bepaalt of een walvis een botsing al dan 
niet overleeft. Sinds het moment dat de 
havenautoriteiten een niet-bindend protocol 
opstelden dat schepen moet aanmoedigen 
vaart te minderen, is het IFAW begonnen met 
het controleren van vaarsnelheden. Tot onze 
opluchting kunnen we melden, dat de snelheid 
van schepen nog steeds omlaag gaat en dat de 
Golf van Hauraki daardoor veiliger is geworden 
voor de Brydevinvissen in deze wateren.

Nieuws in het kort over IFAW’s recente activiteiten wereldwijd

Dierenbelangen

Project Blijf van 
mijn Dier

NEDERLAND

Botsingen met 
schepen 

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/united-states/news/video-rescued-tigers-swim-first-time
http://www.ifaw.org/nederland/blijfvanmijndier
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Spotlight Amboseli
Olifanten redden ...  
vanuit de ruimte   
De olifanten in Kenia worden voortdurend 
bedreigd door stropersbenden die ze 
doden om hun ivoor. Vaak ontdekken 
we pas dat stropers actief zijn geweest 
wanneer we een dode olifant aantreffen. 

Het uitgangspunt van de unieke 
samenwerking tussen het IFAW en 
de Kenya Wildlife Service (KWS) was 
dan ook deze vraag: “hoe kunnen 
we voorkomen dat stropers olifanten 
doden?” Het antwoord, zo blijkt nu, zou 
weleens uit hoger sferen kunnen komen.

We gaan informatie verzamelen – en voor 
een deel via satellieten – om patronen 
te ontdekken in de bewegingen en 
werkwijzen van stropers. En ook om te 
kunnen voorspellen waar en wanneer 
ze de volgende keer zouden kunnen 
toeslaan.

Een gemeenschapsproject
Als er op basis van de verzamelde 
informatie aanwijzingen zijn dat olifanten 
gevaar lopen, worden parkwachters 
eropuit gestuurd om de stropers de 
pas af te snijden en de olifanten te 
beschermen. 

De naam van het nieuwe IFAW-project 
“tenBoma” is afgeleid van een Keniaanse 
filosofie over ordehandhaving, waarbij 
de hele gemeenschap samenwerkt 
om de eigen mensen en bezittingen 
te beschermen. Het IFAW hanteert nu 
ook deze aanpak voor het opzetten 
van een netwerk, dat uit verschillende 
informatiebronnen put om de dieren in 
en rond de nationale parken van Kenia te 
beschermen.

De parkwachters worden intussen al 
getraind en voorzien van de nodige 
uitrusting voor dit project. Er zal snel 

Baanbrekende methoden 
om olifanten te beschermen 

In Amboseli National Park, 
Kenia, heeft het IFAW 
een project opgestart om 
olifanten tegen stropers te 
beschermen. Parkwachters 
die te voet patrouilleren, 
satellietcommunicatie, 
het IFAW maakt gebruik 
van zowel oude beproefde 
methoden als nieuwe 
technologieën om deze 
dieren te beschermen.

worden begonnen met het verzamelen 
van informatie en het zal niet lang duren 
voordat parkwachters zonder tijdverlies 
kunnen uitrukken naar locaties waar 
stropers dreigen toe te slaan. 

“Bij deze samenwerking maken we 
op innovatieve wijze gebruik van het 
machtigste wapen dat ons in deze strijd 
ter beschikking staat: informatie”, aldus 
Azzedine Downes, president-directeur 
van het IFAW.

Het tenBoma-project is het nieuwste 
instrument waarvan het IFAW zich 
bedient om iedere schakel in de keten 
van de illegale handel te elimineren. 
Intussen gaan we door met het 
ondersteunen van antistroperspatrouilles 
in Afrika, we werken samen met 
INTERPOL en nationale overheden 
op het gebied van handhaving, we 
trainen douaniers in doorvoerlanden in 
het Midden-Oosten en elders, en we 
organiseren bewustmakingscampagnes 
in China om de grote vraag vanuit dit land 
terug te dringen.

Al deze inspanningen moeten ertoe 
bijdragen, dat ook onze kinderen en 
kleinkinderen de ontzagwekkende 
schoonheid van olifanten in het wild 
kunnen bewonderen.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/united-states/node/103265
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Problemen door droogte

Gevulde waterputten en 
bescherming voor dieren  
‘Amboseli’ is een woord uit het Maa, een 
Keniaanse taal, en het betekent ‘stoffig’. 
Het is een passende naam voor dit zeer 
droge gebied. Stofduivels – minitornado’s 
van stof en vuil – wervelen constant over 
het droge land. 

U kunt zich wel indenken, dat het voor de 
dieren van Amboseli National Park een 
voortdurende uitdaging is om voldoende 
drinkwater te bemachtigen. De droogte 
van 2009 dunde de olifantenpopulatie 
enorm uit en vele jonge olifanten verloren 
hun moeder. 

Amboseli ligt in de schaduw van de 
Kilimanjaro, de hoogste berg van 
Afrika, die voor een groot deel in de 
waterbehoefte van het park voorziet. 
Regen en smeltsneeuw afkomstig van 
de Kilimanjaro loopt via ondergrondse 
rivieren en bronnen naar de drinkplaatsen 
van Amboseli. Er zijn ook enkele 
kunstmatig aangelegde waterputten. 

In het droge seizoen raken die 
drinkplaatsen nogal eens leeg. Als de ene 
drinkplaats na de andere opdroogt, wordt 
het steeds drukker rond de drinkplaatsen 
die nog water bevatten.

Confrontaties voorkomen
De wedloop om water leidt soms tot 
confrontaties tussen olifanten en boeren, 
die immers ook hun dieren moeten 
drenken. Bij die confrontaties raken 
er regelmatig boeren, olifanten en vee 
gewond, soms zelfs met dodelijke afloop.

Aan het voorkomen van zulke 
confrontaties geven we hoge prioriteit bij 
ons werk om de olifanten van Amboseli te 
beschermen.

Het IFAW hanteert verschillende 
methoden om dit doel te bereiken. Omdat 
we enkele olifanten via halsbandzenders 
kunnen volgen, ontvangen we cruciale 
informatie over de routes die ze nemen. 
Daardoor kunnen we beter vaststellen 

waar en wanneer olifantenfamilies op 
zoek gaan naar water.

We bieden ook financiële steun aan de 
parkwachters die snel in actie komen 
zodra ze horen dat een confrontatie 
tussen boeren en olifanten dreigt. Ze 
kunnen dan tussenbeide komen en de 
nodige maatregelen nemen. 

Het IFAW bereidt ook de aanleg van een 
nieuwe pijpleiding voor, die water naar 
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de boerderijen moet brengen. Zo willen 
we voorkomen dat de boeren met hun 
vee naar het park trekken en het tot 
confrontaties met olifanten komt. 

We hebben het aantal conflicten over 
water al weten te reduceren. Met uw 
steun hopen we dat op den duur alle 
dieren verzadigd worden zonder gevaar 
te lopen.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
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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.

Veel van onze trouwe donateurs willen 
op deze manier dieren in nood helpen. 
Een testamentaire gift is een gift voor de 
toekomst. U ondervindt er tijdens het leven 
geen financieel nadeel van… en het biedt 
dieren uitzicht op een betere toekomst. 

Via een testament kunt u laten zien wat voor 
u belangrijk is. En iedere gift in de vorm van 
een legaat, hoe groot of klein ook, is een 
geschenk van leven voor dieren. 

Daarom is een testamentaire schenking 
aan het IFAW een van de meest effectieve 
manieren om dieren te helpen.

Maar liefst 1 op de 6 dieren die door het IFAW worden gered en 
verzorgd, heeft zijn leven te danken aan een testamentaire schenking 

van onze donateurs.

Een nalatenschap 
Een eenvoudige manier van geven

Voor meer informatie over een 
testamentaire schenking aan het IFAW of 

als u ons wilt laten weten dat u het IFAW al 
in uw testament heeft opgenomen, kunt u 

contact opnemen met 
Mw. Arien van der Heijden 
Tel. 070 33.55.011 tst 102 

E-mail: Toekomstvoordedieren@ifaw.org

We horen graag van u.

Wie wilt u helpen?
Wordt het deze? 

Of deze? 
Hij?

Of zij?  Een van deze 
twee misschien?

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

NL
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