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Het IFAW komt wereldwijd in actie om dieren te redden. Bij talloze 
rampen hebben we al duizenden dieren in veiligheid gebracht. 

In de achterliggende tijd hebben we in de Bosnische stad Jajce 
samen met de autoriteiten gewerkt aan een oplossing voor 
de problemen met zwerfhonden.  De omstandigheden in het 
gemeentelijk asiel waren rampzalig. Daarom hebben we deze 
gemeenschap geholpen dit asiel te sluiten en goede opvang voor 
de 66 honden te vinden.

In deze uitgave kunt u over deze reddingsoperatie lezen, evenals 
over andere mooie successen in het kader van onze programma’s.  

Met dankbare groet,

Azzedine Downes,  
President-directeur IFAW

Inhoud

Al voordat je ze kon zien, kon je ze al 
horen keffen, blaffen en janken. Tientallen 
honden, hun huid bedekt met aangekoekt 
vuil, vastgeketend aan kleine, gammele 
hokken zonder ook maar iets om op te 
liggen. Witbrood was hun voornaamste 
voedsel en daardoor waren de honden 
ondervoed, er was geen medische 
verzorging en van de broodnodige 
interactie met mensen was nauwelijks 
sprake. De kans was klein dat iemand ze 
daar ooit zou weghalen. 

Dat was de grauwe realiteit in het 
gemeentelijk asiel in Jajce, Bosnië-
Herzegovina.

Net als in vele andere steden zijn er 
in Jajce zwerfhonden die een gevaar 

De sluiting van een vervallen asiel en de herhuisvesting van ruim 60 
honden bij adoptieadressen en pleeggezinnen in Duitsland en Oostenrijk 
waren de succesvolle resultaten van een gemeenschapsproject voor de 
hulp aan honden in de Bosnische plaats Jajce.
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Een nieuw leven voor honden 
uit een asiel in Bosnië

voor de volksgezondheid vormen. Het 
IFAW is al ruim een jaar in Jajce aan het 
werk in het kader van samenwerking 
via het Ontwikkelingsprogramma 
van de Verenigde Naties. We helpen 
deze gemeenschap bij de aanpak van 
problemen met zwerfhonden. Dit werk 
is onderdeel van IFAW’s programma 
voor diervriendelijke gemeenschappen, 
gericht op de ontwikkeling van duurzame 
meerjarenplannen voor het verbeteren van 
de relatie tussen de mensen en honden in 
de gemeenschap. 

Na een eerste inventarisatie moest men 
concluderen, dat de stad niet over de 
middelen beschikte om het asiel weer 
te laten functioneren als een plek waar 

IF
AW

’s
Dierenwereld



pagina 4 International Fund for Animal Welfare   pagina 5

honden kunnen gedijen. In plaats van 
alsmaar door te gaan met de opvang 
van honden zonder toereikende zorg of 
uitzicht op herhuisvesting, besloot men 
het asiel voorgoed te sluiten.

Voor het IFAW was dit een reden om 
een samenwerking aan te gaan met 
de Duitse organisatie Streunerglück 
(letterlijk: ‘zwerversgeluk’), die de 
pleegzorg en adoptie van de honden 
zou gaan coördineren. Het IFAW zou de 
ontruiming van het asiel en het transport 
van de honden vanuit Jajce voor haar 
rekening nemen. Maar eerst moesten 
de dieren drie weken in quarantaine, 
voordat ze door konden reizen naar 
hun eindbestemming in Duitsland of 
Oostenrijk. 

We brachten de honden naar een 
quarantaineloods in het noorden van 

Bosnië, op enkele kilometers van de grens 
met Kroatië. Daar werden ze door een 
dierenarts onderzocht en in een aantal 
gevallen gesteriliseerd, want er moesten 
niet nog meer ongewenste puppy’s 
komen. Het mooiste van alles was dat 
we ze iedere dag uit konden laten en hen 
zoveel mogelijk aandacht en genegenheid 
konden geven als we wilden.

We hadden verwacht dat de jonge 
puppy’s, die bijna niet met mensen 
in contact waren geweest, bang en 
onhandelbaar zouden zijn. Maar zodra 
ze uit de gevangenschap van het asiel 
waren bevrijd, bloeiden ze helemaal 
op en toonden met hun buitengewoon 

vriendelijk gedrag aan dat ze een 
perfect kameraadje zouden zijn voor 
de hondenliefhebbers die hen zouden 
adopteren.

Na de drie weken quarantaine reisden we 
via Kroatië, Slovenië en Oostenrijk naar de 
afleverlocaties in Duitsland, waar al op de 
nieuwe huisgenootjes gewacht werd. 

Het deed de bewonders van Jajce 
zichtbaar goed te weten dat dit asiel geen 
oord van lijden meer zou zijn en dat de 66 
honden opgevangen zouden worden in 
een gast- of pleeggezin, in afwachting van 
plaatsing bij een definitief adoptieadres.

Sarabi
Emma Helmut/Nemo Fibi

Van alle honden in het asiel leefde Sarabi het meest 
geïsoleerd. Ze zat alleen in een hok, afgezonderd 
van de andere dieren, misschien al jarenlang. Onze 
medewerkers waren daar zo door geraakt, dat ze 
als een van de eerste werd weggehaald en op de 
schoot van een van haar redders kwam ze bij de 
quarantaineloods aan.

Als pup van een hond in het asiel lag ook Emma aan 
de ketting, die naarmate ze groeide steeds strakker 
om haar nek was komen te zitten en daardoor 
in haar huid sneed. Ze was overal doodsbang 
voor. Tijdens de drie weken quarantaine leerde ze 
springen, spelen en ze trippelde parmantig aan de 
lijn tijdens de lange wandelingen op het platteland.

Toen Helmut in de quarantaineloods arriveerde, 
was hij bang en wantrouwend. Iedere dag gingen 
we met hem aan de slag. We gingen naast zijn 
kooi zitten, gaven hem lekkere hapjes, krabden 
hem in de nek. Op het laatst kropen we zelfs bij 
hem in de kooi. Na een week stond hij ons bij het 
deurtje van zijn kooi op te wachten en bedelde hij 
om iets lekkers en een knuffel. Zijn nieuwe baasjes 
noemden hem Nemo.

Dit teefje was er op een of andere manier in geslaagd 
zich aan haar ketting te ontworstelen en haar jongen 
ter wereld te brengen in een oude rioolbuis, gevuld met 
modder en vrijwel geheel bedekt met takken en bladeren. 
We schakelden Fibi in om de puppy’s uit het riool te 
lokken zodat we ze naar een warme, droge en vooral 
veilige plek konden overbrengen. Het duurde bijna drie 
uur, maar eindelijk hadden we Fibi en haar zeven puppy’s 
van drie weken oud in veiligheid gebracht.

Maak kennis met de honden die we verhuisden 

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/de-wonderbaarlijke-transformatie-van-een-angstige-hond-uit-bosni%C3%AB
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IFAW in India
Hulp voor veel dieren op 
veel verschillende manieren
Wie een grote variatie in ecosystemen zoekt, moet daarvoor in India zijn. 
Dit land kent dan ook een ongelooflijke verscheidenheid aan diersoorten.

Het IFAW is in India voornamelijk 
actief met reddingacties, opvang en 
rehabilitatie van dieren, het geven van 
voorlichting en praktische ondersteuning 
bij de zorg voor het welzijn van dieren en 
de bestrijding van de illegale handel in 
wilde dieren.

Sinds 2014 hebben we 38 jonge beertjes 
uitgezet in de bossen van de deelstaten 
Arunachal Pradesh en Assam. 

Redding van wilde dieren
In India runnen we twee opvangcentra, 
waar gewonde dieren en weesdieren 
worden verzorgd tot ze voldoende 
hersteld of gezond genoeg zijn om weer 
in hun natuurlijk leefgebied te worden 
uitgezet.  

Het IFAW-Berenopvangcentrum werd in 
2005 opgericht. Het wordt gezamenlijk 
beheerd door IFAW–WTI en het 
departement Bosbeheer van Arunachal 
Pradesh. Dit centrum zet zich in voor de 
redding van kraagberen en verzorgt ze 
net zolang tot ze zich weer in het wild 
kunnen redden.  

Noodhulp bij rampen
Zodra de moessonregens zich 
aandienen, maken de medewerkers in 
het Opvangcentrum voor wilde dieren 
zich op om dieren te redden die door de 
overstromingen in problemen komen. 
We hebben in het verleden olifanten, 
neushoorns, herten en andere wilde 
dieren in veiligheid gebracht en verzorgd.

In december 2015 kwamen in het district 
Chennai bij zware overstromingen 
honderden mensen om het leven, maar 
ook de huisdieren en het vee hadden veel 
te lijden. Gebouwen werden verwoest 
en veel gewassen gingen verloren. 
Onze reddingsteams rukten uit om in 
Chennai en Cuddalore voor honden 
en katten te zorgen en om geïsoleerd 
geraakte runderen, varkens, geiten en 
kippen van voer te voorzien. Dankzij 
de betrokkenheid van onze donateurs 
konden we meer dan 1000 dieren helpen.

Een speelse kijk op wilde dieren
In oktober 2015 organiseerde het IFAW 
samen met WTI diverse activiteiten voor 
scholieren in Assam, bedoeld om jongeren 
meer bewustzijn bij te brengen op het 
gebied van natuurbescherming. 

Ruim 2000 kinderen namen deel aan 
dit evenement, waarbij onder meer 
natuurdocumentaires werden vertoond. 
Er werd een debat gehouden over een 
populairwetenschappelijk onderwerp, 
er werden quizzen gehouden en een 
tekenwedstrijd georganiseerd in het 
Regionaal Wetenschapscentrum in 
Khanapara.

Door middel van dit soort evenementen in 
en rond Kaziranga en in Guwahati willen 
we de toekomstige generaties inspireren 
zich in te zetten voor de bescherming van 
het omvangrijk natuurlijk erfgoed van India.

Het IFAW-Opvangcentrum voor wilde 
dieren bevindt zich aan de rand van 
het Kaziranga National Park in Assam. 
We verzorgen daar veel verschillende 
dieren, zoals olifantenkalfjes en 
neushoornkalveren, wilde buffels, tijgers, 
luipaarden, herten, vogels, en diverse 
kleine vleeseters.

Sommige dieren zijn slachtoffer van 
een natuurramp, andere werden in 
beslag genomen van zwarthandelaars 
en weer andere raakten gewond als 
gevolg van menselijke activiteiten 
zoals stroperij. Al deze dieren worden 
deskundig verzorgd met aandacht voor 
de individuele behoeften van ieder dier 
en gerehabiliteerd volgens de beste 
methoden.

Mobiele app voor hulp aan wilde dieren
Het IFAW ontwikkelde een app voor douaniers in Bhutan waarmee 
ze diersoorten kunnen opzoeken en er afbeeldingen en informatie 
over kunnen bekijken, bijvoorbeeld over hun territoria en of het 
wettelijk beschermde soorten zijn. De app bevat ook afbeeldingen 
van producten die van dieren zijn gemaakt en er is een ingebouwde 
berichtenfunctie waarmee gebruikers belangrijke informatie kunnen 
uitwisselen. 

We zijn nog in afwachting van de definitieve versie van de app, maar 
de regering van Bhutan heeft nu al aangekondigd dat ze deze app 
gaat gebruiken bij de controle op de handel in wilde dieren. 

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/twee-gerehabiliteerde-neushoorns-uitgezet-manas
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Op 14 mei 1990 begon ik mijn werk bij  
het International Fund for Animal Welfare.

Ik was onbezonnen en naïef en met mijn 
25 jaren sloot ik me aan bij een organisatie 
die mede aan de basis van de moderne 
dierenwelzijnsbeweging heeft gestaan. 

Je zou kunnen zeggen dat we vanaf dat 
moment samen zijn opgegroeid.

Het IFAW en ik hebben overwinningen 
gevierd en van mislukkingen geleerd, 
maar bovenal zijn we ons blijven inzetten 
voor een wereldwijde, per cultuur 
gediversifieerde beweging met hart  
voor dieren.

Azië te redden en getuige geweest van 
de moed en pioniersgeest van IFAW-
medewerkers, die op een afgelegen plek 
een kleine veldpost opzetten die uit zou 
groeien tot ons wereldwijd vermaarde 
kantoor in Beijing.

… Wadend door het water om 
gestrande walvissen te redden. Horen 
hoe ze lijden. Discussies met ‘experts’ die 
beweren dat zulke dieren niet te redden zijn 
en sindsdien genieten van iedere keer dat 
we een walvis of dolfijn de vrijheid kunnen 
teruggeven, intussen bouwend aan ons 
wereldvermaarde Marine Rescue Network 
en laten zien dat walvissen en dolfijnen niet 
hoeven te lijden en te sterven.

… De orkaan Katrina. De zoekgeraakte 
huisdieren, de in angst levende baasjes, 
de toegewijde reddingswerkers en de 
machtige coalitie die we daarna hebben 
opgezet om te waarborgen dat er geen 
dieren achterblijven in een rampgebied.

… De opwinding als je ziet hoe een 
Afrikaans natuurpark weer tot leven 
komt na de ivoorcrises van de jaren 
80. De kwelling als je toch weer nieuwe 
slachtingen aangericht ziet worden. En 
de hoop voor de toekomst nu het met 
China weer de goede kant op lijkt te gaan, 
de VS een harde aanpak van de illegale 
handel heeft beloofd en het IFAW met een 
revolutionair project bezig is om stropers 
tegen te houden voordat ze opnieuw 
toeslaan.

Ik herinner me de tijd dat het IFAW er nog 
alleen voor stond en onze stem nauwelijks 
gehoord werd. Nu worden we erkend 
en gerespecteerd als een organisatie die 
invloedrijke samenwerkingsverbanden 
creëert die verder gaan dan aandacht 
voor dieren: we betrekken welzijns- en 
natuurbeschermingsorganisaties, de 
politie, nationale veiligheidsdiensten en het 
bedrijfsleven bij onze inspanningen om 
praktische en duurzame oplossingen te 

creëren voor mens én dier.

Dit alles is niet makkelijk én het kost tijd. 
Misschien denk ik daarom zo vaak terug 
aan het advies dat ik van Brian Davies, de 
oprichter van het IFAW, kreeg toen hij me 
jaren geleden voor het eerst benaderde 
met de vraag of ik de leiding over de 
zeehondencampagne wilde overnemen.

Bovenaan de bladzijde schreef hij deze zes 
eenvoudige woorden: “AJ, laat dit je motto 
zijn…”

Onverzettelijkheid

“Niets ter wereld kan de plaats van 
onverzettelijkheid innemen. 

Talent niet: het wemelt al van de getalenteerde 
mensen die het toch niet hebben gered.

Genialiteit niet: het ‘miskend genie’ is bijna 
een vaste uitdrukking.

Opleiding niet: de wereld is al vol met hoog 
opgeleide kanslozen.

Maar onverzettelijkheid en vastberadenheid, 
daar bereik je alles mee.”

Iedereen kan een verschil maken en de 
wereld veranderen. We hoeven ons alleen 
maar te verbinden aan één zaak; onze 
plicht om de dieren voor de volgende 
generaties te behouden.

Een kwarteeuw 
onverzettelijkheid 

Als ik terugkijk op de achterliggende 
jaren, buitelen de herinneringen over 
elkaar heen:

… De allesovertreffende schoonheid 
van het ijs en de sereniteit van de 
geboortegronden van de zadelrobben. 
Mijn verslagenheid toen Canada opnieuw 
op zeehonden ging jagen en ik met eigen 
ogen de wreedheden aanschouwde. Mijn 
blijdschap toen de jacht door Canada (en 
Rusland) weer op een fiasco uitliep.

… Mijn eerste reis naar Azië. Gezien 
hoe honden en katten daar worden 
afgeranseld. Gevochten om ze te redden. 
Meegeholpen aan de lancering van de 
campagne om bedreigde diersoorten in 

A.J. Cady maakt al vele jaren deel 
uit van het IFAW-team. Hij blikt 
terug op de ontwikkeling van de 
dierenwelzijnsbeweging en op de 
gezamenlijke inzet voor deze zaak.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
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Redding voor 
roofvogels

Als je door de kijkgaten van de houten 
deuren van het vogelverblijf van het 
Opvangcentrum voor roofvogels (BRRC) 
kijkt, staren de adelaars, valken, haviken 
en uilen je met een doordringende blik 
aan.

Waarom zitten deze vogels hier?

Terwijl de Chinese hoofdstad met 
ruwweg 25 miljoen inwoners en midden 
in de migratieroute van veel vogelsoorten  
alsmaar verder uitdijt, worden vogels 
met een veelheid aan problemen 
geconfronteerd. Die problemen 
variëren van verlies van leefgebied tot 
wolkenkrabbers met glazen wanden en 
van mensen die ze willen vergiftigen tot 
mensen die ze willen doodschieten of 
vangen voor de illegale valkerij.

Wat de reden ook is, er staat continu een 
team van toegewijde medewerkers klaar 
om in actie te komen.

In de afgelopen 15 jaar heeft het 
BRRC zeker 4200 roofvogels gered, 
gerehabiliteerd en vrijgelaten.

Een van de meest spectaculaire 
voorbeelden van de afgelopen tijd 
was een buizerd, die bij aankomst zo 
verzwakt was dat hij niet meer op zijn 
poten kon staan. Nadat ze hem overeind 
geholpen hadden, begon hij te springen 
en ‘als een kip’ rond te rennen, maar 
vliegen kon hij nog steeds niet. 

De medewerkers stonden voor 
een raadsel, tot ze hem uitgebreid 
onderzochten en een röntgenfoto 
maakten. In zijn schouder zaten twee 
metalen kogeltjes en ook in zijn nek 
vonden ze er een. Hij was beschoten en 
dát was hem bijna fataal geworden. De 
kogeltjes werden operatief verwijderd. ’s 
Morgens werden zijn wonden gehecht en 
’s middags begon hij alweer te fladderen.

Het duurde 8 maanden totdat deze vogel 
volledig was hersteld van een lange lijst 
met kwalen, waaronder zacht weefsel 
dat door de kogeltjes beschadigd was, 
een botbreuk, eetproblemen en een 
beschadigd verenkleed.

Naast het redden van dieren neemt men 
ook steeds de tijd voor presentaties 
aan groepen. Tientallen middelbare 
scholieren kregen al voorlichting 
over de problemen waar roofvogels 
mee te maken hebben en maakten 
kennis met thema’s op het gebied van 
natuurbescherming en dierenwelzijn. 

Op een prachtige zonnige dag vlogen de 
buizerd, een dwergarend en een havik 
eindelijk hun vrijheid tegemoet. Na 15 
jaar roofvogels te hebben gered was 
dit de eerste keer dat de medewerkers 
roofvogels vrijlieten vanaf de Chinese 
Muur. Het was een gedenkwaardig 
moment, dat als symbolisch gezien kan 
worden hoe het thema dierenwelzijn 
aanslaat bij China’s nieuwe generatie. 

Het Opvangcentrum voor 
roofvogels in Beijing viert 
haar 15-jarig bestaan en 

de vrijheid van ruim 
4000 vogels.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/roofvogelopvangcentrum-beijing-viert
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Langzamer varen spaart levens
Nieuw rapporteringssysteem voor toezicht op 
vaarsnelheid koopvaardijschepen

Samen met de National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) en 
het Federale Milieuagentschap in de VS 
(EPA) brengt het IFAW momenteel in 
kaart welke rederijen hun schepen een 
maximale vaarsnelheid van 10 knopen 
opleggen om de kans op een botsing 
met walvissen drastisch te verkleinen.

Aan de hand van een nieuw IFAW-
project op basis van ‘rapportcijfers’ 
werd zorgvuldig geëvalueerd in hoeverre 
rederijen de maximum vaarsnelheden 
in acht nemen binnen de Stellwagen 
Bank National Marine Sanctuary, 
een zeereservaat voor de kust van 
Massachusetts. Tijdens een ceremonie 
vlak voor de ‘Dag van de Aarde’ reikten 
vertegenwoordigers van het IFAW, 
de NOAA en de EPA prijzen uit aan 
enkele rederijen voor het feit dat ze 
zich aantoonbaar hadden ingezet voor 
de bescherming van met uitsterven 
bedreigde walvissen en andere 
zeediersoorten.

Op ieder willekeurig moment worden 
de wereldzeeën door maar liefst 60.000 
commerciële vrachtschepen, tankers en 
cruiseschepen bevaren.

Het IFAW werkt positief en proactief 
met topwetenschappers, rederijen, 
cruiseschepen, havenloodsen en 
zeelieden over de hele wereld aan 
praktische oplossingen voor het altijd 
dreigende gevaar van aanvaringen van 
schepen met walvissen.

Voor de met uitsterven bedreigde 
noordkapers aan de oostkust van 
de Verenigde Staten zetten we ons 
al heel wat jaren in, maar ook aan de 
westkust van de VS werken we aan 
de bescherming van walvissen. We 
hebben meerjarenprojecten in de Golf 
van Harauki in het noorden van Nieuw-
Zeeland en in het Groot Barrièrerif in 
Australië en we doen onderzoek naar 
walvissen op de vaarroutes langs de kust 
van Sri Lanka. Het IFAW spant zich in 
voor meer veiligheid voor walvissen en 
meer milieubewustzijn bij commerciële 
rederijen en speelt hierbij een leidende 
rol. Het is een tijdrovend precisiewerk en 
puur wetenschappelijk van opzet, maar 
het levert voor walvissen wel tastbare 
resultaten op. 

De gevaren die walvissen bedreigen zijn 
talrijker dan ooit. De meest in het oog 

springende dreiging is de afslachting van 
walvissen voor de commerciële handel in 
lichaamsdelen en producten, een wrede, 
achterhaalde praktijk die in vorige eeuw 
door alle landen is gestaakt, behalve 
door Japan, IJsland en Noorwegen. 
Andere gevaren die walvissoorten 
wereldwijd bedreigen zijn verstikking in 
visgerei, vervuiling van hun wateren met 
giftige stoffen en plastic voorwerpen, 
geluidsoverlast, en niet te vergeten de 
grote veranderingen in temperatuur en 
chemische samenstelling van zeewater 

als gevolg van klimaatverandering en 
oceaanverzuring.

Ook al zijn botsingen met schepen 
slechts een van de vele gevaren, 
we hebben er alle vertrouwen in dat 
deze controle op de naleving met het 
toekennen van ‘rapportcijfers’ tastbare 
resultaten voor walvissen gaat opleveren.

Als u meer wilt weten over dit 
inspirerende project, ga dan naar 
www.ifaw.org/bescherm-walvissen.

Foeragerende bultrug in het zeereservaat 
Stellwagen Bank National Marine Sanctuary.

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/trailer-sonic-sea-een-oproep-tot-lawaaibeperking-het-belang-van-walvissen
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Vrijwel iedere donateur van 
het IFAW zal ooit weleens een 
verzoek hebben ontvangen om als 
Voorvechter voor Dieren of als 
Vriend van Huisdieren het IFAW 
structureel te gaan steunen.

Natuurlijk is iedere donateur onmisbaar 
voor de uitvoering van onze missie en 
het IFAW weet zich dan ook verzekerd 
van de steun van duizenden trouwe 
donateurs over de hele wereld.  Voor 
de redding, bescherming en verzorging 
van dieren zijn wij volledig afhankelijk 
van de betrokkenheid en vrijgevigheid 
van dierenvrienden. Zonder hen zouden 
we geen enkel dier kunnen redden, laat 
staan al die honderdduizenden dieren die 
jaarlijks onze hulp nodig hebben.

Het effect van structurele giften
Veel donateurs hebben ervoor gekozen 
ons structureel te steunen via een 
machtiging. In de wereld van goede 
doelen worden deze donateurs gezien als 
de steunpilaren van een organisatie. Met 
hun vaste donaties dragen ze letterlijk bij 
aan de continuïteit van de goede doelen. 

Voor het IFAW is het effect van deze 
structurele giften, hoe groot of klein ze 
ook zijn, dat ze bij elkaar genomen een 
bron van inkomsten vormen waar we op 
kunnen rekenen en die altijd beschikbaar 

is voor hulp aan dieren wanneer snel 
handelen geboden is.

Bij onze donateurs is deze manier van 
doneren ook erg populair. Het is niet alleen 
een simpele en praktische manier om 
dieren te helpen. Er hoeft geen acceptgiro 
ingevuld te worden, er is geen postzegel 
nodig en het kan allemaal thuis geregeld 
worden.

We bieden onze donateurs al ruim 
dertig jaar de gelegenheid om met een 
vaste maandelijks bijdrage het IFAW te 
steunen. En tot onze verrassing is een 
flink aantal donateurs die er toen ook mee 
begonnen zijn, er nu nog steeds bij. In de 
achterliggende decennia hebben we met 
hun giften heel veel voor dieren in nood 
kunnen doen. 

Ook in zware tijden
Er zijn tijden geweest waarin deze 
structurele giften ons hielpen om grote 
uitdagingen het hoofd te bieden. De 
eerste keer dat we ten volle het belang 
en de waarde van deze manier van 
steunen beseften, was na de terroristische 
aanslagen op het World Trade Center op 
11 september 2001. 

Wat de meesten van u misschien niet 
weten, is dat na deze gebeurtenissen 
veel vliegtuigen aan de grond moesten 
blijven. Bij de postbezorgingssystemen – 

van groot belang voor de manier waarop 
wij fondsen werven – was het een grote 
chaos.

Deze gebeurtenissen hadden een 
enorme impact op onze mogelijkheden 
om dieren te blijven helpen. Het was 
aan onze Voorvechters voor Dieren te 
danken, dat we door konden gaan met de 
hulp aan dieren tot de situatie weer was 
genormaliseerd.

Eendracht maakt écht macht!
Dankzij onze ‘Steunpilaren’ kunnen we 
met vertrouwen steun toezeggen aan 
langlopende projecten. We kunnen hulp 
bieden op locaties waar een natuur- of 
milieuramp heeft plaatsgevonden, vanuit 
de zekerheid dat we de nodige hulp en 
middelen kunnen bieden om honderden, 
soms duizenden dieren te redden. Dankzij 
deze giften kunnen we ook langlopende 
projecten in Afrika en Azië ondersteunen, 
om de olifanten die er nog zijn te 
beschermen en stropers te bestrijden. 

Het feit dat duizenden donateurs ons 
structureel steunen, stelt ons in staat 
om veel meer werk gedaan te krijgen.

Alle bijdragen bij elkaar van al die mensen 
die maandelijks een vast bedrag over laten 
maken, is van enorme betekenis voor 
onze missie voor dieren. 

Met vaste giften worden levens 
gered ... vast en zeker!
Als u een van onze Voorvechters voor 
Dieren bent, of Vriend van Huisdieren, dan 
danken we u heel hartelijk voor uw trouwe 
steun en uw betrokkenheid. Uw steun 
maakt voor dieren echt een wezenlijk 
verschil. 

Als u zich nog niet heeft opgegeven om 
ons structureel te steunen, dan hoop 
ik dat dit artikel u zal aanmoedigen om 
Voorvechter voor Dieren te worden.

Puppy’s die werden gered na de aardbeving in Haïti 
in 2010. Dankzij onze Voorvechters voor Dieren 
konden wij ruim 18 maanden in Haïti blijven en 
hebben we in die tijd zeker 50.000 dieren via onze 
mobiele kliniek behandeld.

Nadat de orkaan Katrina de VS had getroffen, 
assisteerde het IFAW bij de zorg voor minstens 7.000 
zoekgeraakte of achtergelaten honden en katten. 
Gelukkig konden we ze in veel gevallen met hun 
baasjes herenigen. Dit werk was mogelijk dankzij 
maandelijkse giften.

Structurele maandelijkse 
bijdragen ondersteunen 
al onze levensreddende 
projecten.

De verbazingwekkende kracht 
van structurele steun

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

Wilt u Voorvechter voor Dieren worden, 
ga dan naar www.ifaw.org/voorvechters 

en meld u aan.

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
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KENIA
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ZUID-AFRIKA

Chinese 
ambassadeurs voor 
dieren bezoeken Afrika 

Zolushka heeft 
welpjes

Het IFAW neemt het 
op voor dieren tijdens 
klimaatconferentie

Pleitbezorgers dierenwelzijn afgevaardigd naar 
jongerenforum

Yue Zhang is niet alleen vaste presentatrice van 
tv-shows bij China Central Television (CCTV), ze 
is ook dierenactiviste. Ze richtte China’s eerste 
stichting voor dierenwelzijn op, de TA Foundation, 
en werd voorzitter van deze stichting. 

Yue Zhang was een van de eerste invloedrijke 
opinieleiders die zich achter de IFAW-campagne 
“Laat olifanten met rust, zeg NEE tegen ivoor” 
schaarden. Zij was de eerste die een groep 
Chinese ambassadeurs voor dierenwelzijn naar 
Kenia bracht, om op initiatief van het IFAW de 
Chinese gemeenschap in Afrika te motiveren om 
zich verre te houden van wildlifecriminaliteit.

Er zijn unieke filmbeelden van de tijgerin 
Zolushka, die met haar twee welpjes in het 
Bastak Reserve in het verre oosten van 
Rusland aan het spelen is. Deze met de hand 
grootgebrachte tijger heeft zich dus in het wild 
voortgeplant! Zolushka werd als welp gered 
in 2012 en door het IFAW in samenwerking 
met andere NGO’s gerehabiliteerd. Door 
dieren zoals Zolushka via satellietzenders en 
verborgen camera’s te volgen, verzamelen we 
waardevolle informatie die ons helpt om ook 
andere dieren optimaal voor te bereiden op 
een leven in de vrije natuur.

Azzedine Downes, president-directeur van het 
IFAW, en Jane Goodall, Ph.D, DBE erebestuurslid 
van het IFAW en ‘Boodschapper van de Vrede’ 
namens de VN, woonden in de Cite des Sciences 
in Parijs klimaatbesprekingen bij waaraan 200 
landen deelnamen. Samen leidden zij een debat 
over de gevolgen van de klimaatverandering voor 
olifanten en primaten.

Na een grondige selectie onder geschikte 
kandidaten zal het IFAW 30 jongeren met een 
passie voor natuurbescherming afvaardigen 
naar de allereerste editie van het Youth Forum 
for People and Wildlife in Johannesburg, Zuid-
Afrika. Aan dit forum, dat in september 2016 
plaatsvindt, nemen jongeren vanuit de hele 
wereld in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar deel. 
Dit forum gaat direct vooraf aan de grootste 

natuurconferentie ter wereld, de 17de vergadering 
van de Conventie inzake de Internationale 
Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en 
Planten (CITES). Dit is voor deze jongeren een 
unieke gelegenheid om met leeftijdgenoten 
en ervaringsdeskundigen uit de hele wereld te 
discussiëren en de basis te leggen voor een 
nieuwe generatie beleidsmakers en lobbyisten.

WASHINGTON, 
DCAfrikaanse leeuw 

nu ook eindelijk beschermd 
onder wetgeving VS 
Nog geen half jaar na de tragische dood van 
Cecil de leeuw kondigde de Amerikaanse Fish 
and Wildlife Service concrete maatregelen 
aan om leeuwen onder de Wet op bedreigde 
diersoorten te beschermen. Het IFAW was 
een van de eerste indieners van een verzoek 
tot wijziging van deze Wet en bepleit de 
zaak van ‘Panthera leo’ bij uiteenlopende 
internationale conferenties. Een van die 
beschermende maatregelen zal moeten zijn, 
dat trofeeënjagers over een importvergunning 
moeten beschikken. Zo’n vergunning zou 
alleen uitgereikt mogen worden voor de 
import uit landen waar leeuwenpopulaties op 
wetenschappelijk verantwoorde wijze worden 
beheerd.

In onze dierenklinieken waarmee we ver 
afgelegen Canadese gemeenschappen helpen, 
hebben we drie dagen lang operaties, inclusief 
castraties en sterillisaties, uitgevoerd op ruim 
200 honden en katten. Nu het IFAW de nieuwe 
bestelbus heeft ingezet, kunnen we met gemak 
alle nodige apparatuur, gedoneerd dierenvoer 
en hondenhokken vervoeren op een rondrit van 
zo’n 2400 kilometer.

CANADA‘Northern Dogs’ 
gaat met nieuwe 
bestelbus van start 

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/youth-forum-people-and-wildlife-maakt
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Weesolifant in Zambia leert 
op eigen benen te staan
Tafika heeft zijn eerste dag zonder begeleiding van oppassers 
erop zitten, nu hij aansluiting heeft gevonden bij de andere 
olifanten die in Kafue National Park, Zambia zijn uitgezet. 
Voor weesolifanten die worden 
voorbereid op een terugkeer naar de vrije 
natuur is een onafhankelijk bestaan iets 
waar ze echt bewust naar uitzien.

De nu zevenjarige weesolifant 
Tafika speelde met soortgenoten en 
overnachtte buiten de omheining van het 
olifantenverblijf. Deze ervaring was een 
mijlpaal op zijn terugreis naar de vrije 
natuur.

Tafika heeft heel wat meegemaakt sinds 
hij, slechts negen maanden oud, van 
de kudde gescheiden raakte nadat die 
dwars door een dorp was gedenderd. In 
de commotie viel hij in een uitgegraven 
latrine, waar hij eenzaam achterbleef. Op 
die jonge leeftijd was hij nog grotendeels 
van moedermelk afhankelijk en hij zou het 
zonder hulp niet hebben overleefd.

Naarmate Tafika ouder werd, ging hij zich 
agressief gedragen tegenover Maramba, 
een vijfjarige bul. De medewerkers 
legden dit gedrag uit als frustratie over 
het gemis van speelkameraadjes van 
dezelfde leeftijd. 

De groep uitgezette dieren bleef dicht bij 
huis in een gebied dat Tafika goed kende, 
hij wist dus ook de weg terug en kon naar 
de olifantenweide en de bescherming van 
de oppassers terugkeren als hij twijfelde 
aan zijn beslissing. 

Kort voor het uitbrengen van deze 
uitgave keerde Tafika daadwerkelijk terug 
naar de uitzettingsfaciliteit, en het is nu 
aan de medewerkers om hem zorgvuldig 
te begeleiden bij zijn terugkeer naar de 
natuur.
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Tot voor kort was het vrij eenvoudig om 
een dergelijke vakantie te boeken bij de 
meeste reisorganisaties in Nederland. 
Maar nu zullen ze niet meer zo snel dit 
soort activiteiten aanbevelen.

De afgelopen twee jaar heeft het 
IFAW meegeholpen aan het opstellen 
van richtlijnen en trainingsmateriaal 
ter bevordering van dierenwelzijn op 
vakantie. Samen met twee andere 
NGO’s WAP en SPOTS zijn er cursussen 
opgesteld die touroperators leren 
rekening houden met dierenwelzijn bij 
het aanbieden van reizen. We hebben 
gezamenlijk Do’s and Dont’s opgesteld 
voor reisorganisaties en bieden 
alternatieven voor mensen die toch dieren 
willen zien op vakantie.

Het Algemeen Nederlands Verbond van 
Reisondernemingen (ANVR) biedt haar 
leden nu trainingen aan om hen meer 
inzicht te bieden in toerisme-gerelateerde 
dierenwelzijnskwesties en vraagt hen 

af te zien van reizen die onacceptabel 
dierenleed veroorzaken. Veel excursies 
waarbij dieren, wild of gedomesticeerd, 
betrokken zijn, hebben een negatieve 
invloed op het welzijn van deze dieren. 
Na de cursus en het bijbehorende 
examen zijn deze organisaties in staat bij 
te dragen aan een beter leven voor dieren 
en kunnen ze dieronvriendelijke reizen 
herkennen en vermijden.

Veel reisorganisaties geven daarmee 
een vertrouwde bron van inkomsten 
op ter bevordering van dierenwelzijn en 
een duurzame toekomst. Dat is zeker 
geen eenvoudige beslissing geweest en 
verdient dan ook een groot compliment.

Tegelijkertijd moeten reizigers zelf 
waakzaam blijven wanneer er reizen 
worden aangeboden waarbij dieren zijn 
betrokken. Vraag in zo’n geval of de 
reisorganisatie de nieuwe diervriendelijke 
richtlijnen van de ANVR onderschrijft.

Nederlandse reisbureaus 
nemen het op voor dieren

Wilt u een ritje op de rug van een olifant maken in Thailand 
of India? Een tijgerwelpje knuffelen in Zuid-Afrika? Of 

walviskarbonade eten in een IJslands restaurant?

KLIK HIER OM ONS TE STEUNEN

http://www.ifaw.org/dierenwerelddoneer
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Schilderen voor dieren

Hartelijk dank, Bria, voor je 
betrokkenheid bij de dieren!

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.

We hoorden voor het eerst van de negenjarige 
Bria Neff toen ze met een van haar 
leeuwentekeningen een tekenwedstrijd van 
Animal Actie Educatie won. “Ik heb veel over 
bedreigde diersoorten gelezen en ik kon haast 
niet geloven wat ze deze prachtige dieren 
aandoen” zegt Bria. “Ik wil ze een gezicht 
geven want ze mogen niet verdwijnen.”

Dit meisje, afkomstig uit Sioux Falls, South 
Dakota, biedt haar werk te koop aan op 
haar eigen website pigtailsart.com en op de 
facebookpagina ‘Faces of the Endangered’, 
waar ze begin 2016 de toezegging deed 40 
schilderijen te verkopen om $ 3.000 op te 
halen voor het IFAW, en dat terwijl ze al eerder 
$1200 had gedoneerd!

In februari hield een kunstgalerij in haar 
woonplaats een expositie, waar ook 
werk van Bria te zien was. Op een van de 
expositiedagen reikte Mark Hofberg van het 
IFAW persoonlijk een Animal Hero-speld uit 
aan Bria. In april 2015 presenteerde Facebook 
Stories haar als iemand die zich op de sociale 
mediasite met positieve acties onderscheidt. 
Haar werk is in veel landen met lofbetuigingen 
ontvangen en bekroond.

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



