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Het IFAW Marine Mammal Rescue and Research (MMRR) team 
(het vroegere Cape Cod Stranding Network) is van cruciaal belang 
voor de bescherming van zeezoogdieren in de ‘achtervijver’ van ons 
kantoor op Cape Cod. Maar hun werkterrein omspant de hele wereld: 
reddingsnetwerken uit allerlei landen nemen de meest succesvol 
gebleken methoden over en maken dankbaar gebruik van de ervaring 
en onderzoeksresultaten van het team. Daarbij vormt de combinatie 
van wetenschappelijke aanpak en zorg voor het welzijn van dieren de 
drijvende kracht achter ál onze programma’s waarbij de redding van 
individuele dieren van uiteenlopende soorten centraal staat. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen over de laatste mijlpaal van het 
MMRR, een samenvatting van onze rapportage over de trofeejacht en 
een vooruitblik op de doelstellingen die het IFAW bij CITES wil behalen.

Met dankbare groet,

Azzedine Downes 
President-directeur IFAW

Inhoud

Gewapend met dierenambulances, 
kleine boten, terreinwagens, op maat 
gemaakte dolfijnenbrancards en medische 
apparatuur rukken we uit zodra er een 
melding binnenkomt. 

Eerder dit jaar bereikten we een mijlpaal, 
toen we het vierduizendste zeezoogdier 
konden noteren dat we sinds de 
oprichting van het team, nu bijna twintig 
jaar geleden, hebben gered.

Ieder jaar weer spoelen honderden dolfijnen en walvissen aan op 
de schilderachtige stranden van Cape Cod.
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4.000 keer in actie 

Mijlpaal voor het 
Marine Mammal 
Rescue Team

Iedere gestrande walvis, dolfijn, bruinvis 
of zeehond biedt een unieke gelegenheid 
om meer te weten te komen over deze 
boeiende dieren, die zich in volle zee veel 
moeilijker laten bestuderen. Onze meeste 
kennis van zeezoogdieren is afkomstig 
van onderzoek op gestrande exemplaren. 
We kunnen op deze manier steeds 
meer te weten komen en tegelijk elk 
aangespoeld dier optimale zorg bieden. 
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Deze ‘strandingexpertise’ vormt dan weer 
waardevolle feedback voor volgende 
reddingsacties, met toegenomen 
overlevingskansen voor dolfijnen na een 
stranding.

Dankzij de geavanceerde, 
wetenschappelijk gebaseerde methoden 
van het IFAW kunnen steeds meer dieren 
na hun redding teruggezet worden in zee. 
Het percentage succesvolle uitzettingen 
na massastrandingen van dolfijnen en 
walvissen nam toe van 14% in 2004 tot 
bijna 70% in 2015, een van de hoogste 
succespercentages wereldwijd.

Nieuwe ideeën redden levens

Veel soorten dolfijnen zijn sociale dieren 
en men is er lange tijd vanuit gegaan 
dat zo’n dier los van de groep niet kan 
overleven. Dus als één dolfijn van zo’n in 
groepen levende soort aanspoelde, ging 
men er bij voorbaat vanuit dat hij niet 
in staat zou zijn om zijn groep terug te 
vinden en er zijn plek weer in te nemen. 
Het standaardprotocol schreef in zo’n 
geval dan ook voor, dat ze een alléén 
gestrande dolfijn beter konden laten 
inslapen.

Ons team legde zich daar niet bij 
neer. Op basis van geavanceerde 
gezondheidsevaluaties kwamen we tot 
de conclusie, dat veel van deze dieren 
wel degelijk een kans hebben om te 
overleven. Informatie van satellietzenders 
waarmee we individueel uitgezette 
dolfijnen hadden uitgerust, bevestigde ons 
voorgevoel. Ze zijn inderdaad in staat om 
te overleven en zich weer bij hun groep 
aan te sluiten. Dankzij deze ontdekking 
zijn al veel individueel aangespoelde 
dolfijnen gered en kunnen in de toekomst 
nog veel meer dolfijnen worden gered, 
zowel hier op Cape Cod als elders in de 
wereld. 

Dieren redden voordat ze 
aanspoelen

Het IFAW ontwikkelt momenteel een 
preventieprogramma om strandingen te 
voorkomen. Zodra we een melding krijgen 
over walvissen of dolfijnen die zich in 
risicovolle wateren dreigen te begeven, 
gaat ons team direct het water in met 
boten die zijn uitgerust met ‘pingers’, 
apparaten die speciale hoogfrequente 
geluiden produceren. Met de nodige 
stuurmanskunst worden de dolfijnen 
bijeen gedreven en naar veilig, dieper 
water geloodst. Er wordt ook gewerkt aan 
nieuwe technologie om de dieren af te 
schrikken en het IFAW beproeft die tijdens 
oefeningen en echte reddingsoperaties.  
Zo proberen we te ontdekken wat het 
beste werkt om dieren af te schrikken die 
de kust te dicht naderen.

Het baanbrekend werk van het team 
geniet alom erkenning en er wordt 
regelmatig een beroep op ons gedaan 
om andere organisaties elders in de 
wereld bij te staan. Eerder dit jaar 
assisteerden zeebiologen van het IFAW 
bij het voederen van zwaar ondervoede 
zeeleeuwenpups in Californië. Lokale 
reddingswerkers konden het enorme 
aanbod aan hulpbehoevende dieren niet 
meer aan.

Inzet van drones om dieren te 
beschermen

Naast het redden van aangespoelde 
en in gevaar verkerende walvissen en 
dolfijnen, zijn we ook al honderden keren 
in actie gekomen om gewonde of zieke 
zeehonden te redden. Toen afgelopen 
zomer de grijze zeehonden terugkeerden 
in de binnenhavens van Cape Cod, 
hebben we geavanceerde apparatuur en 
drones ingezet om vast te stellen hoeveel 
dieren een levensbedreigende infectie 

hadden opgelopen en verstrikt waren 
geraakt in visnetten en in door schepen 
gedumpt afval.

Samenwerking om 
gedesoriënteerde walvissen te 
redden
Als een walvis met visgerei in aanraking 
komt, kan hij daar zo verstrikt in raken 
dat hij niet goed meer kan zwemmen. 
Soms blijft het dier dan nog wekenlang – 
soms zelfs maanden of jaren – in leven, 
terwijl het dodelijke vistuig hem steeds 
strakker omknelt. Daardoor ontstaan 
infecties en ziekten en veelal volgt dan 
een pijnlijke dood. Dit jaar wist een 
internationaal team reddingswerkers 
onder leiding van IFAW’s Brian Sharp in 
IJsland een bultrug te bevrijden, die in 
vislijnen verstrikt was geraakt. Dit was 
de eerste reddingsoperatie op dit gebied 
waaraan meerdere landen deelnamen. 

We zijn nu mogelijkheden voor verdere 
samenwerking aan het verkennen.

Vakkennis met anderen delen
Er wordt op ons team een beroep 
gedaan om internationale workshops te 
leiden en trainingen te geven in onder 
meer Chili, Madagaskar, Oman, India en 
Trinidad. Van 6 tot 9 september zijn 250 
reddingswerkers van oost tot west in 
de VS bijeen voor de National Stranding 
Conference, waar IFAW-medewerkers 
hun kennis en technieken delen met 
collega’s vanuit alle delen van het land. 
Daarnaast schaven  reddingswerkers 
regelmatig hun deskundigheid bij via 
praktische training, uitwisseling van kennis 
en gezamenlijke oefeningen om zo goed 
mogelijk voorbereid te zijn wanneer het 
volgende zeezoogdier voor de kust in 
moeilijkheden dreigt te raken. 

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/ifaw-team-redt-verstrikte-walvis
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Het IFAW heeft de database met handelsgegevens van CITES geanalyseerd 
om meer inzicht te krijgen in de omvang en effecten van de jacht op 
bedreigde dieren voor de ‘sport’.

Rapport toont aan dat trofeejacht 
wereldomvattend probleem is

TOTAAL AANTAL TROFEEEN:

20 GROOTSTE IMPORTLANDEN LANDEN

TOTAAL 
AANTAL 
LANDEN

EEN DURE SPORT:

200,000+
Internationaal verhandelde 

jachttrofeeën van bedreigde 
taxonomische groepen (2004 – 2014)

1,700,000?
Internationaal verhandelde jachttrofeeën van 

niet-bedreigde taxonomische groepen (2004 – 2014)

$54,000
Dit betaalde Walter Palmer 
om Cecil de leeuw in 
Zimbabwe te doden.

Verenigde Staten 
(150,583) 70.9%

Spanje 
(10,334) 4.9%

Duitsland 
(9,638) 4.5%

Zuid-Afrika 
(6,450) 3.0%

Denemarken 
(4,505) 2.1%

Oostenrijk 
(3,949) 1.9%

Mexico 
(3,677) 1.7%

Frankrijk 
(3,272) 1.5%

Noorwegen 
(2,456) 1.2%

Zweden 
(1,467) 0.7%

Polen 
(1,357) 0.6%

China 
(1,352) 0.6%

Zwitserland 
(1,223) 0.6%

Canada 
(1,119) 0.5%

België 
(1,008) 0.5%

Tsjechië 
(976) 0.5%

Portugal 
(925) 0.4%

Finland 
(922) 0.4%

Australië 
(817) 0.4%

Italië 
(578) 0.3%

2004 to 2014

$62,000
Dit is de prijs die een Duitse 
jager betaalde voor de 
moord op een beroemde 
olifant met grote slagtanden. 

$350,000
Corey Knowlton betaalde dit 
bedrag op een veiling van de 
Dallas Safari Club om een 
zwarte neushoorn in Namibië 
te mogen doodschieten.

$100,000+
Dit zijn de kosten van een 
doorsnee drieweekse safari 
voor één jager op groot wild.

107
Landen die tussen 2004 
en 2014 deelnamen aan 
de handel in jachttrofeeën.

?
Totaal verhandelde trofeeën, inclusief 
binnenlandse jacht en internationale 

handel (2004-2014)

De twintig landen met 
de meeste import zijn 
verantwoordelijk voor 97% 
van alle import.

Van sommige jachtpartijen die de media 
haalden, zijn cijfers bekend: 

DE TROFEEJACHT IN CIJFERS

DE TROFEEJACHT WERELDWIJD 

Die 20 grootste importlanden 
importeren hun trofeeën 
voornamelijk vanuit Canada 
(35 procent), Zuid-Afrika (23 
procent) en Namibië  
(11 procent).

Van de totale vraag naar deze 
producten komt 71% uit de 
Verenigde Staten, dat is bijna 
15 keer zoveel als de vraag 
vanuit landen nummer 2 en 3 
op de ranglijst, Duitsland en 
Spanje (beide 5 procent). 

Het IFAW zet zich al heel wat jaren in voor de 
Afrikaanse leeuw, de neushoorn, de olifant 
en andere soorten waar trofeejagers het op 
hebben gemunt.

We voeren ook al enige tijd campagne om 
diersoorten tegen deze zinloze slachtingen te 
beschermen. Wat de leeuw betreft, hebben we 
ons aangesloten bij een coalitie die voor deze 
iconische diersoort beschermde status bepleit 
onder de Amerikaanse Wet op de bedreigde 
soorten. Ook hebben we samenwerking 
gezocht met organisaties die financiële 
steun bieden aan onafhankelijk economisch 
onderzoek naar de effecten van de trofeejacht 
op leeuwen voor Afrikaanse gemeenschappen. 
Dit onderzoek heeft de naam The $200 Million 
Question gekregen.

Maar toen wereldkundig werd dat Cecil, een 
beroemde leeuw uit Hwange National Park in 
Zimbabwe door een Amerikaanse trofeejager 
was gedood, laaide de discussie over de 

effecten van de trofeejacht voor de betreffende 
diersoorten pas goed op. 

Terwijl de trofeeënhandel de laatste tien jaar 
groeide, hebben dierenwelzijnsorganisaties 
getracht inzicht te verwerven in de mondiale 
effecten van de trofeejacht en gezocht naar 
manieren om beleidsmakers van betrouwbare, 
feitelijke informatie te voorzien om deze 
activiteiten te reguleren. 

Helaas heeft er nog geen geloofwaardig 
onderzoek plaatsgevonden dat inzicht biedt 
in de werkelijke omvang van de wereldwijde 
handel in trofeeën.

Onderzoekers van het IFAW hebben de 
database met handelsinformatie van de 
Conventie inzake de internationale handel in 
bedreigde uitheemse dieren en planten (CITES) 
doorgeploegd.

Jaarlijks worden in deze database ongeveer 
een miljoen gevallen gerapporteerd van 

97%

71%

69%

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/nederland/mediacentrum/dieren-als-trofee-een-analyse-van-de-wereldwijde-handel-jachttrofeeen


pagina 8  International Fund for Animal Welfare   pagina 9

Al sinds haar prilste jeugd ligt het welzijn 
van dieren Viv na aan het hart. “Als kind 
hield ik al van insecten, van slakken, van 
een muis.” In de loop der jaren ging Viv 
zich over paarden, katten en honden 
ontfermen.

Viv Bruce steunt het IFAW al sinds 2007. 

Ze woont in Engeland met haar drie 
geliefde honden Freddie, Sally en 
Jasmine, en een kat, Emily.

“Ik kan me niet precies herinneren 
waarom ik donateur van het IFAW ben 
geworden, maar ik weet wel dat ik vanaf 
het begin vol bewondering was over de 
geweldige dingen die het IFAW in zoveel 
landen doet.”

De trieste verhalen over gewonde dieren 
en over jonge dieren die van hun ouders 
gescheiden raakten maar een nieuwe 
kans kregen, speelden wel een grote rol 
bij de overweging van Viv om het IFAW 
te gaan steunen. Een andere, niet minder 
belangrijke reden om donateur van het 
IFAW te worden, is haar overtuiging dat 
dieren die gevaar lopen, beschermd 
moeten worden.

“Ik ben voorstander van voorlichting 
aan kinderen én volwassenen over de 
verzorging van dieren. Mishandeling 
of verwaarlozing van dieren kan ik niet 
uitstaan!”

Viv koos ervoor om het IFAW als 
begunstigde in haar testament op te 

nemen, omdat ze van mening is dat dat 
de beste manier is om zaken die voor 
haar het zwaarst wegen, financieel te 
steunen. “Het is voor mij lastig om iedere 
maand een bedrag over te maken, want 
je weet nooit of en wanneer je het nog 
eens nodig hebt, voor mijn dieren, of voor 
mezelf. Maar met een legaat kan ik geld 
geven op een moment dat ik het zelf niet 
meer nodig heb.”

“Ik laat behalve aan het IFAW ook 
aan andere liefdadigheidsinstellingen 
een legaat na, waaronder de twee 
organisaties waarvan ik mijn honden heb 
geadopteerd, Greyhounds in Need en 
Friends of the Strays of Greece. Ik hoop 
echt dat er iets moois gedaan wordt met 
mijn geld, ook al zal ik er zelf dan geen 
getuige meer van zijn. Met een legaat kan 
ik dingen, die ik nu al graag zou doen, 
toch in vervulling laten gaan.”

“Ik vind een testamentaire gift 
de beste manier om doelen die ik 
het belangrijkst vind, financieel 
te steunen.”

Als u ons wilt laten weten dat u het IFAW 
in uw testament hebt laten opnemen, 

of als u daar meer informatie over wilt 
ontvangen, neem dan contact op met 

Linda de Regt, telefonisch via 070 3355011 
tst 111 of per e-mail Lderegt@ifaw.org

We horen heel graag van u!

Doneren via het testament
Van de 20 meest 
bedreigde diersoorten 
onderging de 
Afrikaanse leeuw in 
de statistieken van de 
trofeejacht de grootste 
stijging sinds 2004.

De 
Grote 5

Buffel

$12.500 – $17.000
Beschermingsstatus:

Niet bedreigd

Afrikaanse olifant

$25.000 – $60.000
Beschermingsstatus:

Kwetsbaar

Afrikaanse luipaard

$15.000 – $35.000
Beschermingsstatus:

Niet bedreigd

SOORTEN: : Afrikaanse leeuw 

$8.500 – $50.000
Beschermingsstatus:

Kwetsbaar

Witte neushoorn

$125.000 +
Beschermingsstatus:

Gevoelig

Volgens gegevens van CITES 
met betrekking tot de  
trofeejacht in Zuid-Afrika 
behoren drie van de vier 
bedreigde taxonomische 
groepen, deel 
uitmakend van de 
Big Five (Afrikaanse 
olifant, Afrikaanse 
luipaard en Afrikaanse 
leeuw), tot de zes 
meest verhandelde 
bedreigde 
soorten.

handel in diersoorten die door CITES als bedreigd 
zijn aangemerkt. In totaal hebben al meer dan 13 
miljoen registraties plaatsgevonden, waarbij zeker 
34.000 taxonomische groepen betrokken waren die 
in de Bijlagen van CITES zijn vermeld.

Tussen 2004 en 2014 vonden maar liefst 1,7 
miljoen trofeeën hun weg naar kopers in andere 
landen. 

En minstens 200.000 trofeeën uit bedreigde 
taxonomische groepen, gemiddeld 20.000 trofeeën 
per jaar, werden in die periode internationaal 
verhandeld.

Uit onderzoek van het IFAW blijkt dat 107 
verschillende landen tussen 2004 en 2014 
een aandeel hadden in de handel in trofeeën 
(104 hiervan waren importlanden, 106 waren 
exportlanden). 

Hoewel er wereldwijd vraag is naar dieren als trofee, 
zijn volgens de CITES-database slechts 20 landen 
verantwoordelijk voor 97 procent van de handel in 
alle trofeeën.

Van de totale vraag naar deze producten komt 71 
procent uit de Verenigde Staten, dat is bijna 15 
keer zoveel als de vraag vanuit landen nummer 2 
en 3 op de ranglijst, Duitsland en Spanje (beide 5 
procent). 

Uit analyse van de CITES-database blijkt verder, dat 
drie van de vier bedreigde taxonomische groepen, 
deel uitmakend van de ‘Big Five’ (Afrikaanse olifant, 
Afrikaanse luipaard en Afrikaanse leeuw), tot de zes 
meest verhandelde bedreigde soorten behoren.

Van de 20 meest bedreigde taxonomische groepen 
onderging de Afrikaanse leeuw in de statistieken 
van de trofeejacht de grootste stijging sinds 2004. 
Wereldwijd werden tussen 2004 en 2013 minstens 
11.000 leeuwen als trofee verhandeld.

Het IFAW is vastbesloten om stelling te blijven 
nemen tegen de trofeejacht, niet alleen vanuit het 
oogpunt van dierenwelzijn (dieren lijden en sterven 
uitsluitend voor de ‘sport’ en voor amusement), 
maar ook omdat de jacht zonder enige 
onderbouwing wordt gepresenteerd als tactiek om 
de soort te beschermen.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
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CITES is een internationale overeenkomst 
tussen landen die bedreigde dieren en 
planten willen beschermen en willen 
voorkomen dat de internationale handel 
het voortbestaan van die soorten in 
gevaar brengt. Vertegenwoordigers van 
het IFAW gaan zich daar sterk maken 
voor de bescherming van een grote 
verscheidenheid aan soorten, waarbij de 
meeste aandacht dit jaar uit gaat naar:

SCHUBDIEREN: Deze geheel 
met schubben bedekte zoogdieren staan 
onder extreme druk van de illegale handel. 
Stropers vangen en verkopen jaarlijks naar 
schatting minstens 100.000 schubdieren. 
Het huidige beschermingsniveau voor 
schubdieren (Bijlage II), waarbij de handel 
in alle vier de Aziatische soorten verboden 
is, is niet toereikend om ze uit handen 
van stropers te houden. Losse schubben 
en onverwerkt vlees maken het grootste 
deel van de handel in schubdieren uit, 
waardoor het onmogelijk is om soorten 
van elkaar te onderscheiden zonder 
uitgebreid DNA-onderzoek, en al helemaal 
om vast te stellen wat een legaal product 
is en wat niet.

Diverse bij CITES aangesloten landen 
hebben voor de volgende soorten vier 
aparte voorstellen ingediend: Het Indisch 
schubdier, het Javaans schubdier, het 
Chinees schubdier, het Palawanschubdier 

Zoals ieder jaar sinds 1997 vaardigt het IFAW ook dit jaar weer een 
delegatie af naar de 17de Conferentie van Partijen van de Conventie 
inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en 
planten (CITES). Deze conferentie wordt van 24 september tot 5 
oktober in Johannesburg, Zuid-Afrika, gehouden.

Een pleidooi voor wilde 
dieren bij CITES

en vier Afrikaanse soorten. Als al deze 
acht soorten conform de voorstellen in 
Bijlage I worden opgenomen, zou dat het 
werk voor de controleurs overzichtelijker 
maken en vrijwel het einde betekenen 
van de legale internationale handel in alle 
soorten schubdieren.

JACHTLUIPAARDEN: De 
illegale handel in jachtluipaarden als 
exotisch huisdier of de handel in hun 
huiden of lichaamsdelen als ingrediënt 
voor traditionele medicijnen vormt een 
bedreiging voor deze tot de verbeelding 
sprekende diersoort. Tijdens een mede 
door het IFAW gefinancierde workshop in 
Koeweit werden aanbevelingen voor de 
Partijen geformuleerd, onder meer voor 
betere voorlichting aan het publiek, voor 
betere coördinatie van handhavingsacties 
in herkomstlanden en consumentenlanden 
(met een accent op de aanpak van 
cybercrime), voor verantwoorde opvang 

van in beslag genomen dieren, en voor 
een instrumentarium waarmee handhavers 
de illegale handel in jachtluipaarden beter 
kunnen aanpakken.

LEEUWEN: Met de tragische 
dood van Cecil de leeuw nog vers in 
het geheugen, met het recente besluit 
van de VS om leeuwen beschermde 
status te geven krachtens de Wet op de 
bedreigde soorten, én gelet op het ene 
na het andere onderzoek dat aantoont 
dat er minder leeuwen in het wild leven 
dan eerder werd aangenomen, zal de 
wereldgemeenschap ongetwijfeld stevig 
de druk opvoeren op de aanstaande 
Conferentie van Partijen om deze soort  
te redden.

Er is bij CITES een ongelooflijke 
controverse rond leeuwen, omdat 
voorstanders van de handel en 

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/cites-vergadering-indicatie-voor-soorten-die-op-cop-aan-bod-komen


International Fund for Animal Welfare   pagina 13pagina 12

Toen Durban Deep en naburige townships 
het toneel werden van demonstraties, 
was dit gebied als gevolg van 
geweldsuitbarstingen, plunderingen en 
tegen buitenlanders gerichte aanvallen 
niet langer veilig. In februari 2014 moesten 
vrijwel alle medewerkers het voormalige 
hoofdkantoor van de Durban Deep Mining 
Company verlaten en een veilig heenkomen 
zoeken. 

Twee jaar lang opereerden de medewerkers 
vanuit een vleugel van een dierenasiel 
dat ons welwillend ter beschikking werd 
gesteld. Ze moesten een erg kleine ruimte 
samen delen en onze medewerkers 
moesten ver reizen om er te komen. Het 
belangrijkste was, dat de gemeenschap van 
Durban Deep, die zozeer van de hulp van 
CLAW afhankelijk was geworden, alles in 
het werk stelde om naar ons toe te blijven 
komen.

De gemeente en de projectontwikkelaars 
die het gebouw en de grond van Durban 
Deep hadden gekocht, werkten hard 
om het gebied weer als het ware terug 
te veroveren. Pijpleidingen, kabels, 
transformatorhuisjes, elektriciteitsdraden, je 

kon het zo gek niet verzinnen of ze hadden 
het opgegraven, losgetrokken, losgerukt en 
weggesleept. Op een of andere manier was 
het gebouw van CLAW te midden van alle 
verwoesting blijven staan.

Eerst probeerden we op vaste uren per 
week spreekuur te houden voor mensen 
die hun dieren naar onze nagenoeg 
uitgeklede kliniek brachten. Maar vaste 
spreekuren hebben geen zin voor mensen 
die over grote afstanden zijn komen lopen 
met dieren die veelal dringend zorg nodig 
hebben. Daarom besloten we onze tijd 
over twee locaties te verdelen. De ziekste 
honden brachten we over naar het veterinair 
team op de opvanglocatie, en in Durban 
Deep verstrekten we voedsel en medicijnen 
en verleenden we de nodige hulp. De 
kosten rezen de pan uit, fysiek was het 
uitputtend en ons budget stond zwaar 
onder druk. 

Maar nu het er weer veilig is, draait onze 
kliniek volledig op de zonnepanelen die door 
donateurs zijn geschonken en geïnstalleerd, 
is er weer stromend water in het gebouw 
en hebben we ons oude onderkomen 
weer leven ingeblazen. We draaien weer 
op volle toeren en kunnen weer aan alle 
verwachtingen voldoen.

Zuid-Afrikaanse 
CLAW-kliniek draait 
weer op volle toeren
Na ruim twee jaar lang met veel 
moeite vanuit verschillende locaties 
gemeenschappen in Soweto te 
hebben gediend, keert IFAW-
partner CLAW (Community Led 
Animal Welfare) eindelijk op haar 
thuisbasis in Durban Deep terug.

trofeeënjagers tijdens deze conferentie 
ook hun specifieke belangen naar voren 
willen brengen. Er is hun alles aan 
gelegen om de situatie onveranderd te 
laten, waardoor de zinloze trofeejacht 
door mag blijven gaan. Het IFAW blijft 
er met steun van Tsjaad en acht andere 
Afrikaanse landen op aandringen om 
de beschermingsstatus van de leeuw te 
verhogen naar Bijlage I.

OLIFANTEN: Er is een groot 
aantal voorstellen voor olifanten 
ingediend, variërend van oproepen om 
de bescherming te versoepelen en de 
handel in ivoor toe te staan tot pleidooien 
voor meer bescherming voor deze dieren 
en een langdurig verbod op de handel 
in ivoor. Het IFAW zal zich verzetten 
tegen elke maatregel die tot minder 
bescherming voor olifanten leidt of de 
handel in ivoor op een of andere manier 

toestaat, zolang olifanten om hun ivoor 
worden afgeslacht.

Er komen waarschijnlijk ook maatregelen 
naar aanleiding van voorstellen 
over grijze roodstaartpapegaaien, 
haaien, neushoorns en berberaapjes. 
Daarnaast zal er aandacht zijn voor de 
internethandel, voor de vraag wat te doen 
met in beslag genomen dieren, en voor 
de behandeling van in gevangenschap 
geboren en door fokkerijen 
voortgebrachte exemplaren.

Pleidooi voor wilde 
dieren bij CITES

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
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Donateurs Barbara en 
Lewis Hollweg
De Hollwegs maken al enkele jaren 
rondreizen door oostelijk Afrika. Ze 
zeggen nog nooit zo’n ervaring met 
olifanten te hebben gehad als bij ons in 
Amboseli. “Het IFAW en de organisaties 
waar ze mee samenwerken hebben 
geweldige dingen tot stand gebracht in 
het ecosysteem van Amboseli”, meent 
Lewis Hollweg.

Lewis Hollweg, Ph.D., is 
bedrijfspsycholoog en zijn vrouw Barbara 
is beroepsfotograaf. Ze schonk het IFAW 
haar prachtige zelfgemaakte foto’s. Ze 
wonen in Dallas, Texas.

Bestuurslid Mark Beaudouin
Hoewel hij voor zijn werk naar heel wat 
verre bestemmingen zoals India en 
Singapore was gevlogen, had hij nog 
nooit olifanten gezien in de Afrikaanse 
natuur. In Amboseli National Park sprak 
hij met Massaï-stamhoofd en voorzitter 
van de Olgulului/Ololarashi Group Ranch 
Daniel Leturesh, die voor het IFAW het 
strategisch aanspreekpunt was rond 
de ondertekening van de historische 
pachtovereenkomst voor de Kitenden 
Corridor. Ook woonde hij een paar dagen 
later een vergadering bij van Interpol 
waarbij ook IFAW-vertegenwoordigers 
aanwezig waren.

Beaudouin is sinds 2003 als 
vicepresident, algemeen adviseur en 
directiesecretaris werkzaam bij Waters 
Corporation, een Amerikaanse producent 
van laboratoriumapparatuur. 

Enige tijd na zijn reis naar Amboseli trad hij 
toe tot de Raad van Bestuur van het IFAW. 
Hij woont in Sherborn, Massachusetts.

Ambassador Lynn 
Frankel Fleetwood
Lynn Fleetwood reisde naar Amboseli 
National Park en was diep onder de 
indruk bij de aanblik van al die wilde dieren 
die onbezorgd in hun natuurlijk leefgebied 
rondtrokken.

“Ik hoorde dat het IFAW in het kader 
van dit project ook beurzen uitdeelt 
aan jonge mensen van de Massaï-
gemeenschap,” zei ze.

“Ik heb geen woorden voor de gevoelens 
die in me opwelden toen ik die jonge 
studenten zelfgeschreven gedichten zag 
voordragen, ze zag zingen en dansen, 
en toen ik ook hun oprechte waardering 
voor het IFAW zag, voor wat ze allemaal 
voor de mensen en dieren van hun 
gemeenschap doen.”

Lynn is bijna 30 jaar in de film- en 
amusementsindustrie werkzaam geweest.
Vorig jaar december presenteerde ze 
voor het eerst haar foto’s van Amboseli 

op de kunstafdeling van haar Fleetwood’s 
General Store in Maui. Naast haar bijdrage 
aan bewustmaking van de bezoekers 
doneert ze 100% van de netto-opbrengst 
uit de verkoop van haar foto’s aan het 
IFAW. Ze heeft op Hawaï ook actief 
gelobbyd voor wetgeving tegen de handel 
in wilde dieren, en die wet is er uiteindelijk 
ook gekomen.

Zien is geloven. Als mensen in de gelegenheid zijn geweest om een IFAW-
project te bezoeken, voelen ze zich vaak geroepen om intensiever bij de 
missie van het IFAW betrokken te raken. Hier volgen drie recente verhalen 
van zulke ervaringen met betrekking tot ons werk voor olifanten in Amboseli:

Ooggetuigen van ons werk

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/nederland/het-ifaw/olifanten/lynn-frankel-fleetwood
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Kenia verbrandt ivoor, 
Frankrijk kondigt verbod af

Koninklijk bezoek 
voor Opvangcentrum India

Apen gered uit 
vervallen onderkomen 
in Nigeria

Tijgerwelp Filippa doet het goed in rehabilitatiecentrum

De Keniaanse president, Zijne Excellentie 
Uhuru Kenyatta, stak een stapel ivoor van 
105 ton (waar minstens 10.500 olifanten 
voor waren afgeslacht) plus 1360 kilo 
neushoornhoorn voor de lenzen van 
fotografen uit de hele wereld in brand. Met 
dit gebaar betoonde hij zich solidair met 
allen die de stropersepidemie bestrijden en 
bracht hij de benarde situatie voor olifanten 
voor het voetlicht. Ségolène Royal, de 
Franse minister van Milieu, Energie en de 
Zee, was uitgenodigd om een bijdrage te 
leveren aan de ivoorverbranding in Kenia. Zij 
maakte van deze gelegenheid gebruik om 
op dit internationaal podium een zo goed als 
algeheel verbod op de verkoop van ivoor in 
Frankrijk aan te kondigen.

De hertog en hertogin van Cambridge brachten 
als onderdeel van hun rondreis door India een 
bezoek aan het Centre for Wildlife Rehabilitation 
and Conservation in Kaziranga van het IFAW en de 
WTI. Ze gaven er neushoornkalveren flesvoeding 
en speelden met ze. Deze weesdieren worden 
door ons verzorgd tot ze sterk en volwassen 
genoeg zijn om in het wild te kunnen overleven. 
In de maanden daarvoor besteedde de Daily Mail 
prominent aandacht aan dit centrum. Aanleiding 
was de vindingrijkheid van dierenarts Dr. Panjit 
Basumantary, die twee weesolifanten een pyjama 
en sokken gaf voor een betere nachtrust. (Kleine 
olifanten hebben veel moeite om hun eigen 
lichaamstemperatuur te regelen).

Een groep primaten die in het Center for Education, 
Research and Conservation of Primates and 
Nature (CERCOPAN) werden verzorgd en 
waar weesdieren of in beslag genomen apen 
revalideerden, werden met hulp van het IFAW naar 
een ander onderkomen gebracht of voorbereid op 
vrijlating in de natuur.

In 2014 stopte een prominente donateur met 
het financieel steunen van dit toevluchtsoord, 
waarna men niet meer in staat was om de bijna 
150 apen, waaronder grote witneusmeerkatten, 
roodkopmangabeys en monameerkatten, te 
verzorgen.

Er werd een internationale taakgroep opgericht 
waarin ook het IFAW zitting had en er werd een 
plan opgesteld om zoveel mogelijk dieren in de 
vrije natuur te kunnen uitzetten. Samen met andere 
organisaties in de regio beijverde CERCOPAN zich 
om definitieve opvang te vinden voor de apen die 
niet konden worden uitgezet.

Een jonge tijgerin die als wees was gevonden in het 
uiterste oosten van Rusland wordt momenteel verzorgd in 
het Centrum voor rehabilitatie en herintroductie van tijgers 
en andere zeldzame diersoorten, nabij Vladivostok. De 
tijgerin was zo’n vier maanden oud toen ze werd gevonden 
aan de rand van het natuurreservaat ‘Luipaardland’ in de 
plaats Filippovka. 

Dit voorjaar werd Filippa overgeplaatst naar het omheinde 
gebied waarin eerder ook de tijgers Zolushka, Borya, 
Kuzya, Ilona, Svetlaya en Ustin na hun uitzetting verbleven. 
Deze tijgers zijn na hun vrijlating in het wild allemaal in leven 
gebleven en Zolushka heeft zelfs al welpen gekregen.

KENIA

INDIA

NIGERIA

RUSLAND 

Discovery Channel zendt 
de documentaire Sonic Sea 
uit en brengt rapport uit

Sonic Sea, een documentaire die tot stand 
gekomen is door samenwerking tussen de Natural 
Resources Defense Council (NRDC), Imaginary 
Forces en het IFAW, duikt onder de zeespiegel 
om de vernietigende effecten van de alsmaar 
toenemende geluidoverlast onder water aan te 
tonen en in kaart te brengen wat daaraan gedaan 
kan worden. Er zijn interviews met ecologen, 
zeebiologen en milieuactivisten, onder wie ook 
Katie Moore, die aan het hoofd staat van het 
Noodhulpprogramma van het IFAW. Sonic Sea 
brengt de schadelijke effecten voor walvissen aan 
het licht van geluiden die door allerlei menselijke 
activiteiten worden geproduceerd. Een van die 
gevolgen is het massaal aanspoelen van walvissen 
op stranden over de hele wereld.

De film is al in verschillende theaters vertoond aan 
donateurs en andere geïnteresseerden, maar het 
officiële televisiedebuut was in mei op de populaire 
zender Discovery Channel. Ook werd een 
rapportage over de problematiek van geluidoverlast 
in een groot aantal landen uitgebracht. 

VS

Nieuws in het kort over IFAW’s 
recente activiteiten wereldwijd

Dierenbelangen

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/apen-sluitend-opvangcentrum-nigeria-krijgen-nieuw-thuis-worden-uitgezet
http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/trailer-sonic-sea-een-oproep-tot-lawaaibeperking-het-belang-van-walvissen
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Caspar heeft traumatische ervaringen 
doorgemaakt, net als bijna al zijn maatjes 
in het vervallen gemeentelijk dierenasiel 
in Jajce dat met hulp van het IFAW 
werd gesloten. Het IFAW en een aantal 
Bosnische gemeenten hebben de 
handen ineengeslagen om de populaties 
zwerfhonden in de hand te houden 
op een wijze waar zowel honden als 
mensen beter van worden. Caspar werd 
eind vorig jaar samen met 64 andere 
honden in Bosnië door het IFAW gered. 
In samenwerking met partnerorganisatie 
Streunerglück kregen de honden een 
nieuw liefdevol thuis bij gezinnen in 
Duitsland en Oostenrijk. 

Kati Loeffler, dierenarts bij het IFAW, 
leerde Caspar kennen toen zij hem 
drie weken verzorgde in het Bosnisch 
quarantaineverblijf voordat hij naar 
Duitsland ging. Hij stelde zich agressief 
op tegenover andere honden en toen 
Kati hem en een andere, per ongeluk 
ontsnapte hond uit elkaar probeerde te 
houden, reageerde hij gefrustreerd en 
beet hij Kati. 

De collega’s van Streunerglück 
benadrukten dat ze voor Caspar een 
adoptiegezin zouden zoeken dat ervaring 
had met honden en geen kinderen in huis 
had. Ze vonden een fantastisch stel dat 
een hondentrainer inschakelde om te 
leren begrijpen waarom Caspar angstig 
was en zulk gedrag vertoonde, en hoe ze 
daarmee om moesten gaan. 

Maar de beste trainer van Caspar was 
de hond van dit stel, Tara, die zich een 
trouwe metgezel voor Caspar betoonde 
en hem leerde om zich te gedragen, 
dingen met anderen te delen en mensen 
te vertrouwen.

Toen deed zich iets voor waarmee 
Caspar zijn ware aard liet zien – een 

blanke pit in een ruwe bolster. Toen de 
moeder van Caspars nieuwe baasje in een 
verzorgingshuis ging wonen, vergezelde 
Caspar haar tijdens de bezoekjes.

“Zoals hij een glimlach op een gezicht 
kan toveren, ontroert me echt”, vertelde 
Caspars baasje. “Hij lijkt er totaal niet mee 
te zitten als ze hem wat onhandig aaien en 
klopjes geven.” Op een dag liep Caspar 
naar iemand toe die er in een rolstoel in 
een van de gangen wat verloren bij zat. 
Het was een hoogbejaarde man wiens 
handen door de jicht verlamd waren 
geraakt. Caspar liep recht op hem af, 
legde zijn kop in zijn schoot en keek de 
man kwispelstaartend aan.

Zijn baasje legde uit dat hij dat echt niet 
van haar had geleerd. Het was helemaal 
Caspars eigen initiatief. Caspars verhaal 
begon lang voordat wij hem bij het 
IFAW leerden kennen. De strijd om te 
overleven in een wereld van geweld, 
voedselschaarste en liefdeloosheid 
hadden hem gehard. Dwars door al die 
ervaringen heen had hij echter diep van 
binnen het kostbaarste dat hij geven 
kon, behouden: invoelingsvermogen. En 
daarmee geeft hij glans aan het leven van 
ouderen.

Caspar met zijn nieuwe baasje, Barbro.

Geredde Bosnische hond 
doet het prima na adoptie 

in nieuwe omgeving
Caspar heeft het samen met een andere hond 

uitstekend naar zijn zin in zijn adoptiegezin. Hij gaat 
zelfs mee op bezoek naar ouderen in het dorp.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/geredde-hond-casper-uit-bosni%C3%AB-vindt-zijn-soulmate-bewijst-dienst-aan-duitse-gemeenschap-die-
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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.
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Deze schitterende foto - de winnende inzending 
van de fotowedstrijd voor de IFAW-kalender - is 
genomen door Frank Binder uit Shrewsbury, 
Massachusetts, VS, tijdens zijn reis naar 
Amboseli National Park in Kenia.

“Toen ik de foto nam stond er behoorlijk wat 
wind in Amboseli. Het is een van de mooiste 
locaties ter wereld om olifanten in de natuur 
te zien”, vindt Binder. “Olifanten zijn bijzonder 

sociale dieren. Het was een geweldige 
ervaring om mee te maken hoe ze op elkaar 
reageren en hoe de wijfjes de kalveren 
beschermen.”

 
Kijk voor meer informatie over het 
inspirerend karakter van Amboseli op 
pagina 14.
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