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Het International Fund for Animal Welfare (IFAW) 
vertegenwoordigt meer dan een miljoen donateurs over de hele 
wereld, die ervan overtuigd zijn dat we samen aan een wereld 
kunnen bouwen waarin dieren worden gerespecteerd en beschermd. 
Het werk van het IFAW kent veel verschillende vormen zoals 
redding van wilde dieren en huisdieren in rampsituaties; campagnes 
voor beleidsverandering als het gaat om de handel in wilde dieren; 
bescherming van leefgebieden van olifanten, neushoorns en 
tijgers; en publieksvoorlichting op het gebied van dierenwelzijn. 
En dit alles vanuit een en dezelfde visie. Als Voorzitter van de 
Raad van Bestuur is het mijn verantwoordelijkheid om te zorgen 
dat we onze beloften ook nakomen. Donateurs, beleidsmakers en 
organisaties met een vergelijkbare missie mogen van ons verwachten 
dat we effectieve, intelligente en integere oplossingen voor 
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ONZE  
BELOFTE 

AAN DIEREN  

dierenwelzijnsvraagstukken bedenken, omdat compassie met dieren 
onze drijfveer is. Terugkijkend op het afgelopen jaar kan ik met 
overtuiging constateren dat het IFAW zich aan deze belofte heeft 
gehouden en het vertrouwen en de toewijding van onze donateurs 
en de gemeenschappen waar we actief zijn, heeft waargemaakt. 
Met veel genoegen geef ik u in dit verslag aan de hand van enkele 
hoogtepunten, een indruk van de vele mooie resultaten die we voor 
dieren hebben bereikt. De wereld leefbaarder maken voor dieren én 
mensen is een ambitieus streven, dat met uw voortdurende steun 
werkelijkheid kan worden. 

Dank u wel!
Kathleen Savesky Buckley,
Voorzitter

Het IFAW creëert effectieve             oplossingen voor dierenwelzijnsvraagstukken,  
   gedreven door compassie              met dieren én mensen.

Onze visie 
Ons staat een wereld voor ogen, waarin dieren  
respect en bescherming genieten.

Onze missie 
Het IFAW heeft als missie om dieren wereldwijd  
te redden en te beschermen.

Onze belofte 
Wij beloven zowel onze donateurs als beleidsmakers,  
dat we altijd zullen streven naar effectieve oplossingen  
op basis van kennis, compassie en integriteit.

Onze uitgangspunten 
Het IFAW staat een wereld voor ogen waarin dieren 
worden gerespecteerd en beschermd. Bij al ons 
werk met dieren en bij al onze inspanningen om via 
overheidsbeleid, wet- en regelgeving én binnen de 
samenleving als geheel de bescherming van dieren beter 
te waarborgen, hanteren wij de volgende basisprincipes: 

 •  Wij onderkennen dat dieren een intrinsieke waarde 
hebben en over bewustzijn beschikken.

 •  Ons beleid moet op degelijk wetenschappelijk 
onderzoek steunen en een ethisch verantwoorde 
behandeling van dieren als uitgangspunt hebben.

 •  Beleidsbeslissingen ten aanzien van natuurbehoud 
worden gebaseerd op basis van ecologische en 
biologische duurzaamheid, het Voorzorgsprincipe en 
de ethische behandeling van dieren.

Onze aanpak 
We opereren internationaal en maken daarbij gebruik 
van de deskundigheid en specialismen die in onze 
vestigingen in de verschillende landen aanwezig zijn. 
Dankzij efficiënte internationale coördinatie zijn we 
in staat om onze regionale campagnes en projecten 
ook wereldwijd impact te geven. Onze projecten en 
programma’s leveren informatie op die als input kan 
dienen voor beleid en maatregelen op internationaal, 
nationaal en lokaal niveau. Via ons werk leggen wij de 
verbinding tussen dierenwelzijn en dierenbescherming: 
we laten zien dat er een onlosmakelijk verband bestaat 
tussen gezonde populaties, leefgebieden waarin die 
populaties zich op natuurlijke wijze kunnen handhaven 
en het welzijn van individuele dieren. In nauw overleg met 
lokale gemeenschappen streven we naar oplossingen 
waar dieren én mensen beter van worden. 

Ons team  
Ons team telt reddingswerkers, 
dierenbeschermingsdeskundigen, experts op het 
gebied van plattelandsontwikkeling, specialisten in het 
voorkomen van wildlife-criminaliteit, , dierenartsen, 
campagnevoerders, wetenschappers, voorlichters en 
uiterst deskundig ondersteunend personeel. Al deze 
mensen zijn bovendien enorm gemotiveerd om dieren  
in nood te helpen.
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Leiding
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EEN WERELDWIJD      NETWERK VAN 
      MEELEVENDE      MENSEN

onderstreept het belang van het werk van mensen die dieren redden binnen 
een allesomvattende strategie voor dierenwelzijn en natuurbescherming. 
Wereldwijd zijn duizenden mensen betrokken bij trainingen van het IFAW op 
het gebied van beheer van honden- en kattenpopulaties, het redden van dieren 
in rampsituaties, en wetshandhaving in de strijd tegen wildlife-criminaliteit. 
Nog eens duizenden anderen zijn actief betrokken bij onze projecten voor 
duurzame ontwikkeling. Miljoenen kinderen doen mee aan onze Animal 
Action Educatie-programma’s. Als president-directeur van het IFAW ben ik 
bijzonder bevoorrecht dat ik als schakel mag fungeren tussen onze donateurs, 
onze deskundige medewerkers en een mondiaal netwerk van bewogen mensen 
die de wereld leefbaarder maken voor dieren. Hartelijk dank voor de rol die u 
in dit netwerk speelt.

Met vriendelijke groet,
Azzedine Downes
President-directeur
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Kathleen Savesky Buckley, Voorzitter
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Stanley Brogan
James E. Brumm
Elliott G. Carr
Alexandra Denman
Brian Hutchinson
Margaret A. Kennedy
David Metzler
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Keely Brosnan
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Amber Valletta
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Onze missie: Het IFAW redt en             beschermt wereldwijd dieren.

De medewerkers van het IFAW inspireren me dagelijks met hun toewijding en 
creativiteit. Maar het meest van alles bewonder ik hun vermogen om zich aan 
mensen te verbinden en samen te zoeken naar gemeenschappelijke motieven om het 
welzijn van dieren te bevorderen. In China, de grootste afnemer van ivoor, werpen de 
voorlichtingscampagnes waarmee we al tientallen jaren geleden begonnen zijn, hun 
vruchten af. Met steun van een aantal Chinese opinieleiders hebben we een intensieve 
mediacampagne gevoerd om potentiële kopers van ivoor te ontmoedigen. Op sociale 
netwerken werd de campagne alom gesteund en de Chinese overheid kondigde al aan 
om de binnenlandse handel in ivoor op termijn geheel te zullen verbieden.

Het onderzoek van het IFAW over de illegale handel in wilde dieren via 
internet leidde in minstens zes landen tot hervormingen. Internetplatforms, 
politieke organen en handhavingsinstanties gebruikten de door ons aangedragen 
informatie om maatregelen ter bescherming van bedreigde diersoorten verder 
aan te scherpen. We doen pionierswerk om olifanten, neushoorns en tijgers te 
redden, te rehabiliteren en weer in het wild uit te zetten. Er is ook bewijs dat zulke 
dieren het in de natuur prima redden – ze blijken zich zelfs voort te planten. Het 

Leidinggevenden  
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Patrick R. Ramage 
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Directeur Nederland
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Regiodirecteur Europese Unie

Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova 
Regiodirecteur Rusland en GOS

Patricia Zaat 
Directeur Canada
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Dit is de grootste bewustmakingscampagne die we ooit hebben georganiseerd. 
Na onze campagne ‘Laat de olifanten met rust, zeg nee tegen ivoor’ die in november 2014 van start 

ging, waarschuwden zo’n 15 vooraanstaande Chinese opinieleiders in televisieboodschappen tegen 
het kopen van ivoor. Hiermee wist dit bonte gezelschap van entertainers, industriëlen, kunstenaars en 
media-iconen tot nu toe maar liefst 80% van de Chinese bevolking te bereiken.

De aansprekende tv-spotjes werden in 12 grote steden vertoond op metrostations en in bussen, 
waarmee dagelijks 23 miljoen forensen worden vervoerd. Ook op twaalf internationale luchthavens 
en in 367 treinen met een bereik van 28 provincies, autonome regio’s en gemeenten verschenen de 
videoboodschappen, evenals op tv, in bioscopen en op LCD-schermen in clubgebouwen. 

Volgens een onderzoek door Rapid Asia wist ruim de helft van de inwoners van Chinese steden zich 
de campagne te herinneren toen ze met beelden uit de spotjes werden geconfronteerd. De campagne 
trekt niet alleen brede aandacht, maar zorgt er blijkbaar ook voor dat mensen minder snel geneigd zijn 
om ivoor te kopen.

De campagne werd mogelijk gemaakt door de steun van ca. 15 Chinese ondernemingen en 
mediabedrijven zoals JCDecaux China, Balintimes Media Group Co., TOWONA Media Group, 
ifeng.com, youth.cn, hope.huanqiu.com en de tijdschriften DEEP en LADY.

In geld uitgedrukt bedraagt de waarde van de voor de IFAW-campagne ter beschikking gestelde 
media en overheidsspotjes $29 miljoen.

De vele bewustmakingscampagnes en door de overheid ondersteunde programma’s die ons team in 
China in de loop der jaren heeft uitgevoerd, hebben ongetwijfeld mede geleid tot een attitudeomslag 
bij de bevolking en bijgedragen aan het besluit van de Chinese overheid om de productie van ivoor 
geleidelijk uit te faseren en toe te werken naar een algeheel verbod op de handel in ivoor in het land.

Illegale handel in wilde dieren

INTENSIEVE  
MEDIACAMPAGNE IN  
CHINA STIGMATISEERT  
IVOORKOPERS
Gesteund door diverse beroemdheden uit de cultuurwereld 
doet het IFAW baanbrekend werk om de vraag naar ivoor 
terug te dringen en consumenten in de meest kritieke landen 
bewust te maken van hun koopgedrag.

“ Levende olifanten of ivoor waar bloed aan kleeft? Levende olifanten natuurlijk!  
Ze zijn deel van ons natuurlijk erfgoed!” — Yuan Xikun, kunstenaar

“ Je eigen hebzucht in bedwang houden is een grotere uitdaging dan de Mount Everest  
bedwingen.”— Wang Shi, projectontwikkelaar

“ We mogen toch geen olifanten opofferen aan onze onnozele zucht naar ivoor?” 
— Sun Mian, mediapionier 

“ Zien we elkaar over tien jaar terug? Als we niet ophouden ivoor te kopen, zal dit het  
definitieve afscheid zijn!  “— Lin Yuchun, popster

“ Het geluid van de natuur is de mooiste muziek, behalve het getrompetter van een 
olifant die wordt afgeslacht.”— Xiao Ke, musicus

“ Als olifanten, tijgers en neushoorns van de aardbodem verdwijnen, hoe lang zal het 
dan nog duren voor wij aan de beurt zijn?”—  Zhang Yue, televisiepresentator

“Ivoorverzamelaars geven blijk van hebzucht en onwetendheid.”  
— Zhai Jianmin, kunsttaxateur en kunstverzamelaar

“ Elk kwartier wordt er een olifant door ivoorstropers gedood. Ik hoop dat ons collectief geweten 
een krachtig beschermend hekwerk rond de olifanten zal vormen.”—  Wang Luodan, actrice 
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ZEG NEE  
TEGEN  
IVOOR

Laat  
de olifanten met     rust; 
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Illegale handel in wilde dieren

WAAR WIE WAT

Frankrijk leboncoin.fr Toezegging om ingrijpende aanpassingen door te voeren om de 20 miljoen gebruikers per 
maand beter voor te lichten over wildlife-criminaliteit en de bestaande regelgeving rond de 
handel in wilde dieren.

Verenigd  
Koninkrijk

preloved.co.uk Verbod op aanbieden ivoor via hun sites ingesteld, verbod op verkoop wildlife-producten verder 
aangescherpt en als voorwaarde gesteld dat bij het aanbieden van levende exemplaren van 
beschermde diersoorten vergunningsnummers moeten worden overlegd.

China Tencent Controlecapaciteit medewerkers Tencent versterkt; verboden soorten geweerd van WeChat; 
gebruikers voorgelicht over bescherming van bedreigde soorten; en duidelijk stelling ge-
nomen tegen de  handel in wilde dieren.

China Sogou Zette de IFAW-spotjes op de site; ontwikkelde een app die aanmoedigt stelling te nemen 
tegen de ivoorhandel. De app werd een hit en werd ruim 400.000 keer gedownload.

Duitsland kleinanzeigen.ebay.de  
(Duitse dochter van eBay.de)

Toezegging om beleid te wijzigen, inclusief een invoerverbod op ivoorproducten; men heeft 
al een aanzienlijke daling gemeld in het aantal advertenties voor levende exemplaren van 
bedreigde soorten via hun website.

Duitsland dhd24.com, deine-tierwelt.de  
en markt.de

Toegezegd om meer relevante en duidelijk zichtbare informatie op te nemen over de wet-
telijke vereisten voor de handel in bedreigde soorten, zodat bezoekers van de site zich meer 
bewust worden van de problematiek die met de illegale handel in wilde dieren samenhangt.

Belgium 2dehands.be/2ememain.be Gaat mogelijk verbeteringen aanbrengen in educatieve content, een link creëren naar CITES 
België, nieuwsbrieven over cybercrime opstellen, en velden toevoegen voor het invoeren van 
vergunningsnummers.

VS Craigslist Beleid aangepast met toevoeging van heldere verklaring inzake verbod op de verkoop van 
‘ivoor; ernstig bedreigde, bedreigde en/of beschermde soorten en lichaamsdelen daarvan’. 

VS LiveAuctioneers.com Beleidswijziging ten aanzien van de verkoop van ivoor; hier werden veel uren van 
medewerkers en middelen in geïnvesteerd.

Wereldwijd eBay Introduceerde veel strengere sancties op schenders van het ivoorverbod. 

A N D E R E  P R O J E C T E N 
Rapport over internethandel in wilde dieren dwingt tot veranderingen
Het IFAW doet al sinds 2004 onderzoek naar de illegale online handel in wilde dieren via internet. 

De laatste tijd hebben we vooral voortgeborduurd op een succesvolle periode van 10 jaar, waarin we zowel platformexploitanten 
als handhavingsinstanties wisten te overtuigen van de grote rol die internet speelt als aanjager van wildlife-criminaliteit. Wat 
nog belangrijker is, is dat dit heeft geresulteerd in een terugloop van de illegale handel in wilde dieren via de traditionele online 
verkoopsites. Met de publicatie van de uitgebreide IFAW-rapportages Gezocht – Dood of levend, Elephant vs. Mouse en Bidding Against 
Survival (allemaal in het verslagjaar verschenen) zijn op de volgende terreinen positieve veranderingen zichtbaar geworden:

Hervorming van online-verkoopkanalen en socialemediaplatformen.

WAAR WIE WAT

Frankrijk Assemblée Nationale Het Franse Lagerhuis diende voorstellen voor een wetswijziging in, waarmee de realiteit van 
cybercrime zou worden erkend en er ruimte zou komen voor het opleggen van passende 
sancties. Een van die voorstellen was door het IFAW ingediend. 

Rusland Ministerie van Natuurlijke 
rijkdommen en het milieu

Hot-line geopend voor het melden van illegale handel in wilde dieren; inbeslagnemingen en 
veroordelingen in verband met de illegale handel in levende tijgers en lichaamsdelen van 
tijgers; interdepartementale werkgroep ingesteld met als speciale taak de aanpak van de 
illegale handel in wilde dieren via internet.

Verenigd  
Koninkrijk

Britse regering In het kader van de controle op de handel in bedreigde soorten nam de Britse regering een 
bepaling op in de conceptversie van de Control of Trade in Endangered Species Enforcement 
Regulations (COTES) met het oog op de verplichte vermelding van vergunningsnummers in 
alle verkoopadvertenties.

EU Europees Parlement Maakte de weg vrij voor de lancering van het EU-actieplan tegen wildlife-criminaliteit, waar 
vooral het IFAW het voortouw voor had genomen. 

Australië Ministerie van Natuur  
en Milieu

Deed onderzoek naar de activiteiten van een online handelsonderneming in Sydney; 
verrichtte huiszoekingen op twee locaties in de binnenstad van Sydney, waar een grote 
hoeveelheid illegaal snijwerk en sieraden van ivoor werd aangetroffen.

Nederland Ministerie van  
Ontwikkelingssamenwerking

Het IFAW was de drijvende kracht achter extra budget voor de bestrijding van wildlife-
criminaliteit in Afrika

Beleidswijziging, betere handhaving op nationaal en regionaal niveau



De politieke crisis in Oekraïne en de oorlog in het oosten 
van het land hebben aan tenminste 8.000 mensen het leven 
gekost en honderdduizenden inwoners op de vlucht gejaagd. 
Ook dieren hebben onder het oorlogsgeweld te lijden. Om 
het strijdgewoel te ontvluchten, lieten duizenden mensen 
hun huisdieren achter. Het is er erg gevaarlijk en er is gebrek 
aan van alles. Er raken dieren gewond door granaatscherven 
en kogels, soms worden ze opzettelijk verminkt door 
nietsontziende strijders die bij het conflict betrokken zijn. 
Veel asielbeheerders hebben de deuren moeten sluiten, 
omdat de situatie ronduit hopeloos was. Er komen steeds 
minder donaties binnen, voorraden raken uitgeput en er is 
een gebrek aan vrijwilligers ook omdat hun veiligheid niet 
langer kon worden gewaarborgd. Maar drie asiels - Pif in 
Donetsk, het asiel van de Oekraïense dierenbescherming in 
Berdyansk, en het Gorlovka-asiel – bleven open. Het zijn nu 
ware toevluchtsoorden te midden van chaos en verwoesting. 
Granaten die op militaire doelen worden afgevuurd, slaan zo 
dichtbij in dat de asiels ervan schudden. Op ieder moment kan 
geweervuur losbarsten en de dieren krimpen dan doodsbang 
in hun hokken ineen. Toen de situatie in de asiels ronduit 

wanhopig werd, riep men de hulp van het IFAW in. Het 
begon met een simpele e-mail van Pif waarin om voedsel 
werd gevraagd voor de bijna 1000 honden in dit asiel. Na 
een korte evaluatie en een noodhulpplan heeft het IFAW 
binnen enkele dagen financiële ondersteuning toegezegd. In 
juli 2014, stelden we wederom geld ter beschikking, deze 
keer voor medische zorg en extra voedsel voor de honden die 
in steeds groteren getale het asiel werden binnengebracht. 
In augustus volgde ook vanuit Berdyansk, met ca. 180 
honden en 75 katten, een aanvraag voor hulp en ook hier 
sprongen we financieel bij om de huisdieren van evacués van 
voldoende voedsel te voorzien en hun wonden te verzorgen. 
De medewerkers van Pif ontfermden zich ook nog eens over 
honderden zwerfhonden in een oud fabriekscomplex, die 
daar zonder enige hulp maar moesten zien te overleven. Het 
voer dat daar dankzij onze steun kon worden gebracht, was 
voor deze honden een geschenk uit de hemel. Maar ook de 
gewonde dieren hadden zorg nodig. Omdat Pif niet over 
de noodzakelijke apparatuur beschikte, vroegen ze ons om 
een echoapparaat en bloedanalyseapparatuur te leveren. In 
november liet ook het Gorlovka-asiel van zich horen. Zij 

Noodhulp bij rampen 

HULP VOOR HONDEN IN 
HET OOSTEN VAN OEKRAINE
Hoe het IFAW drie dierenasiels in een door oorlog verscheurd land ondersteunt

hadden zeker 300 honden onder hun hoede, waarvan een groot 
deel als gevolg van de oorlogshandelingen gewond was geraakt en 
door de gevluchte inwoners op straat was achtergelaten. Iedereen 
had moeite om aan medicijnen voor dieren te komen, want 
steeds meer apotheken, dierenklinieken en ziekenhuizen sloten 
hun deuren. Ook werd het steeds moeilijker om aan voedsel te 
komen. Alles was drie keer zo duur geworden door de grote vraag 
en de geringe beschikbaarheid. In februari 2015 zijn we gestart 
met Skype-sessies om rechtstreeks overleg te kunnen voeren. 
Het IFAW bood Pif voor de derde keer financiële noodhulp en 
Gorlovka voor de tweede keer. Berdyansk stuurde ons foto’s van 
hun gammele autootje volgeladen met de benodigdheden die een 
van de medewerkers iedere dag naar het 28 kilometer verderop 
gelegen asiel moest brengen: jerrycans met vers water, voedsel en 
af en toe ook een nieuwe hond. We hebben geld overgemaakt 
om een bestelauto te kunnen kopen en na maandenlang kleine 
bedragen opgenomen te hebben (de banken daar staan het 
opnemen van grote bedragen niet toe) konden ze het voertuig 
eindelijk kopen. In het verslagjaar besteedde het IFAW in totaal 
$ 65.300 aan voedsel, medicijnen, uitrusting en vervoer van 
de honden in de drie asiels in Oekraïne. We hebben daarnaast 
een belangrijke rol gespeeld bij het overdragen van effectieve 
methoden voor medische zorg, asielbeheer en voorlichting over 
de omgang met dieren. Daarmee helpen we deze asiels bij hun 
worsteling om van huis en haard verdreven honden op een van 
de gevaarlijkste plekken ter wereld de nodige zorg te verlenen.
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M A A K  K E N N I S  M E T  D E 
O V E R L E V E N D E N

Tim 

Jonge teckel gered door Shelter Pif 

en overgebracht naar Sint-Petersburg, Rusland.

“Hij werd met succes geopereerd en toen hij was hersteld, 
werd hij geadopteerd. Hij had dus echt heel veel geluk.”

Emma 

Schildpadkat gered door asiel in Berdyansk

Emma raakte haar beide voorpootjes kwijt bij een 
explosie, maar ze kan zich nu weer prima redden, 
dankzij de uitstekende verzorging van de dierenarts en 
de vrijwilligers en medewerkers die haar met veel liefde 
en toewijding hielpen revalideren.

Aisya 
Mastiff-kruising gered door asiel Gorlovka 

Aisya werd door een kogel getroffen toen gewapende 
overvallers het asiel binnendrongen en plunderden. Ze 
doorstond de spoedoperatie en is weer volledig hersteld.
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chaos

   Het  
redt dieren  
   te midden 
van 

IFAW A N D E R E  
G E B E U R T E N I S S E N 

Aardbeving Nepal 
Nadat een verwoestende aardbeving 
delen van Kathmandu en omgeving 
had weggevaagd, zette het IFAW vier 
teams met 13 reddingswerkers in 
om duizenden gewond geraakte en 
uitgehongerde honden, runderen en 
ander vee en huisdieren van voedsel en 
medische zorg te voorzien.

Tyfoon Hagupit op  
de Filippijnen 
In samenwerking met Humane Society 
International zorgde het IFAW voor 
voedsel en medische zorg voor de 
honderden huisdieren in oostelijk 
Samar, die slachtoffer dreigden te 
worden van de tyfoon Hagupit.

Overstromingen Chili 
In de stad Copiapó in het noorden van 
Chili werkte het IFAW zij aan zij met 
partnerorganisatie Global Alliance for 
Animals and People (GAAP) om meer 
dan 4.000 huisdieren en boerderijdieren 
die door het wassende water in de 
problemen waren geraakt, van voedsel, 
water en medische zorg te voorzien.

Overstromingen Malawi 
Hier hebben we 3.896 dieren, 
voornamelijk runderen en geiten, 
gevoederd, behandeld en gevaccineerd 
tegen besmettelijke ziekten tijdens een 
van de zwaarste overstromingen in de 
geschiedenis van het land.

 

en 
rampen

Noodhulp bij rampen
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Halsbandzenders leveren bruikbare informatie over olifanten op
Nadat we samen met de School for Field Studies en de Kenya Wildlife Service 12 olifanten met een 
halsbandzender ruim twee jaar lang dagelijks hadden gevolgd, leverde dat een gedetailleerd spreidingsdiagram 
op waarmee we nauwkeuriger dan ooit de bewegingen van olifanten door Amboseli in kaart kunnen brengen. 
Uit ons onderzoek blijkt dat de olifanten zich over de landerijen van vier verschillende Masaï-groepen 
verplaatsen. Ook werd duidelijk dat olifanten in heel specifieke formaties rond nederzettingen van mensen 
trekken. Daaruit valt af te leiden dat ze maar heel weinig natuurlijk leefgebied tot hun beschikking hebben, 
vooral in tijden van aanhoudende droogte. In normale omstandigheden blijven olifanten uit de buurt van 
gebieden waar mensen wonen of waar ze met mensen in conflict kunnen komen.

De laatste tijd zien we echter een sterke stijging in confrontaties tussen mensen en olifanten. Daar zijn 
verschillende oorzaken voor, waaronder een schaarste aan water en graasgebieden.

Amboseliproject biedt studenten een beurs voor 
onderzoek op groepsranch 
In het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen het 
IFAW en de Olgulului/Olalarashi Group Ranch is de pacht van 
een kritiek stuk leefgebied voor olifanten, de Kitenden Corridor, 
nu het tweede jaar ingegaan. Dankzij deze afspraken konden we 
van start gaan met het Amboseli Olifantenproject, een ambitieus 
programma dat minimaal 66 veelbelovende maar kansarme 
studenten de kans biedt om gedurende 4 jaar de middelbare 
school af te maken of aan een hogeschool of universiteit te 
studeren. Met deze beurs kunnen ze hun lesgeld en lesmateriaal 
betalen, evenals de kamerhuur en eventuele reiskosten, en ze 
houden er nog een bescheiden zakcentje aan over.

en    OLIFANTEN

We bouwen    aan een veilige 
voor mensen toekomst 

KENNIS INZETTEN OM OLIFANTEN TE HELPEN
Olifanten 
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Omdat het welzijn en de toekomst van olifanten door meerdere gevaren 
wordt bedreigd, zet het IFAW met een gevarieerd programma in op de 
bescherming van deze dieren.
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In Lopare, een dorpje in het noorden van Bosnië dat de laatste jaren te 
kampen had met overlast van zwerfhonden, hebben dorpsbewoners met 
hulp van het IFAW en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde 
Naties hun dierenwelzijnsplan afgerond, met als resultaat dat de relatie 
tussen de bevolking en de hondenpopulatie al zichtbaar is verbeterd. Ook 
werden er workshops georganiseerd in Jajce en Gradacac om de zorg voor 
zwerfhonden in deze Bosnische gemeenten te verbeteren. In het Canadese 
Sagamok voeren we al jarenlang met veel succes het Northern Dogs-
project uit, onder meer door inzet van dierenklinieken en het bouwen 
van hondenhokken voor de winter. Tijdens de regionale vergadering van 
UNDP Europa en Centraal-Azië in Istanboel verzorgde het hoofd van 
de UNDP in de Veiligheidssector in Bosnïe een presentatie waarin hij de 
unieke samenwerking belichtte tussen UNDP en het IFAW in Bosnië en 
Herzegovina. Voor de aanwezige UNDP-managers en directeuren was dit 
aanleiding om zich lovend over het programma uit te laten en te informeren 
naar mogelijkheden om het in hun eigen land te implementeren.

huisdier-     projecten  

mensen, van het  
      uiterste noorden  
 van Canada tot het   
      zuidelijkste  
  puntje van Afrika

WELZIJNS - EN  
JONGERENWERK
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A N D E R E  P R O J E C T E N

Hulp voor honden en katten  
in Mexico 
In de Mexicaanse staat Quintana Roo heeft het 
IFAW in samenwerking met Coco’s Animal Welfare 
minstens 4.500 dieren gesteriliseerd. Ook leverde 
het IFAW een bijdrage aan de nationale campagne 
tegen hondsdolheid in Mexico. In slechts één week 
tijd werden 1318 honden en katten ingeënt. Met 
steun van de gemeentelijke autoriteiten wist het 
IFAW nog meer dieren in arme wijken te bereiken. 
We hebben dieren ontwormd en primaire veterinaire 
zorg verstrekt. 

Pleitbezorger voor gezond beheer 
hondenpopulaties 
Als lid van de International Companion Animal 
Management (ICAM) Coalition trad het IFAW op 
als medeorganisator van de tweede internationale 
conferentie inzake hondenpopulatiebeheer in 
Istanboel, Turkije. De presentaties boden een 
uitgebreid beeld van moderne vormen van 
hondenpopulatiebeheer.

Voorlichting over natuurbescherming 
in Malawi 
Het IFAW ging een samenwerking aan met 
HELP (Hope, Educate, Love, Protect), een non-
profitorganisatie die zich inzet voor Malawi, 
voorlichting geeft over de bescherming van 
dieren, en lesmateriaal op dit gebied aanreikt aan 
de bewoners van dorpen aan de westgrens van 
Liwonde National Park. Het is een mijlpaal in een 
programmaoverstijgende samenwerking.

Klimaatverandering aanpakken  
via het onderwijs 
Op Werelddierendag breidde het IFAW het eigen 
educatieve aanbod uit met een nieuwe serie over 
klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor 
dieren en mensen, inclusief lesmateriaal waarmee 
de leerlingen zelf naar die gevolgen op zoek 
kunnen gaan.

Educatie in steeds meer landen 
Het IFAW breidde het Animal Action Educatie-
programma uit naar nog meer landen in verschillende 
regio’s, waaronder Oost-Europa, Afrika en het 
Midden-Oosten. In Bosnië en Herzegovina leerden 
zo’n 1600 kinderen dankzij een project met het 
Ontwikkelingsprogramma van de VN wat respect 
voor en een goede verzorging van honden 
inhoudt. In Benin, een land met ernstig bedreigde 
olifantenpopulaties, werden voorlichtingsvideo’s 
van het IFAW op marktpleinen in diverse plaatsen 
vertoond aan ruim 2200 kijkers. In Bahrein gaven we 
instructie aan 400 basisschooldocenten die aan zeker 
20.600 leerlingen lessen in het kader van Animal 
Action Educatie zullen gaan geven.

Huisdieren en Animal Action Educatie

Met onze  
lesprogramma’s en

bereiken we wereldwijd 

MILJOENEN 
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We speelden niet alleen een rol bij de redding, rehabilitatie 
en uitzetting van deze dieren, maar we hebben ook laten zien 
dat deze soorten met succes in het wild kunnen reïntegreren.

Veel mensen, waaronder biologen en natuurbeschermers 
van naam, beweerden dat het onmogelijk was.

De vele successen in het afgelopen jaar hebben echter hun 
ongelijk aangetoond.

Maar wat weten we eigenlijk van de dieren die we na 
hun redding en rehabilitatie vrijlaten en een bos in zien 
verdwijnen?

Maken ze het goed na hun vrijlating? Is een vleeseter na 
uitzetting in het wild wel in staat om te jagen? Kunnen andere 

dieren plantaardig voedsel vinden dat de basis vormt van hun 
natuurlijk dieet? Hebben ze voldoende angst voor mensen 
om ze te mijden? Kunnen ze zich bij een roedel, kudde of 
andere verzameling soortgenoten aansluiten? Kunnen ze zich 
voortplanten? Zo ja, kunnen ze dan hun jongen leren hoe ze 
in de natuur moeten overleven?

Met andere woorden, zijn ze in elk opzicht weer ‘wilde 
dieren’?

En kunnen we dat bewijzen?
Om die vragen te beantwoorden, moeten 

natuurbeschermers bereid zijn om dieren na hun uitzetting te 
volgen. Hier zijn hun verhalen:

Indische olifanten
Voor een olifant zijn twee maanden maar een klein deel van 
zijn leven. Maar soms is zo’n periode van 60 dagen een uiterst 
belangrijke mijlpaal.

Twee jonge vrouwtjesolifanten, Tora en Rani, werden gevolgd 
terwijl ze gedurende twee maanden met een wilde kudde 
olifanten meetrokken. Het was een mijlpaal in misschien wel 
het eerste succesvolle reïntegratieproject van gerehabiliteerde 
kalveren in de wilde kuddes van Assam, India.

In de afgelopen acht jaar heeft de Wildlife Trust of India 
(WTI) 19 olifantskalveren gerehabiliteerd en in samenwerking 
met het Assam Forest Department overgeplaatst naar het 
Manas Tijgerreservaat. Negen van deze dieren worden 
momenteel met behulp van radiozenders gevolgd in het 
gebied waar ze zijn uitgezet.

Rani en Tora werden allebei, twee jaar na elkaar, gered toen ze 
nog maar 2 maanden oud waren. Ze werden samen overgeplaatst 
en uitgezet nadat ze enkele jaren een rehabilitatietraject hadden 
gevolgd. Toen de andere uitgezette olifanten weigerden zich 
met hen in te laten, wisten deze twee kalveren op eigen kracht 
aansluiting bij de wilde kudde te vinden.

Amoertijgers, ook wel bekend als Siberische tijgers
In een beschermd natuurgebied in Rusland zijn 
camerabeelden gemaakt van een gerehabiliteerde tijgerin 
genaamd Ilona, die nu drie jaar oud is. Op de beelden is te 
zien hoe ze een boom markeert om haar territorium af te 
bakenen. Ze jaagt op herten, wolven en everzwijnen. Ilona is 
een van de tijgers, die in aanwezigheid van de president Poetin 
in mei 2014 werden uitgezet.

Een jaar eerder was de intussen beroemd geworden Zolushka 
vrijgelaten. Professionele camera’s legden haar sprong vanuit de 
transportkooi prachtig vast in extreem vertraagde beelden. Deze 
twee amoertijgers maakten deel uit van een groep van zes die 
binnen een jaar werden uitgezet.

Drie andere – Borya, Svetlaya en Kuzya – staken de grens 
met China over maar zijn intussen weer terug en maken het 
goed. Alleen Ustin bleek zozeer afhankelijk te zijn geworden 
van gedomesticeerde dieren, dat ze hem weer moesten vangen 
en naar een dierentuin hebben gebracht.

Reddingsacties

GEREDDE DIEREN  
REINTEGREREN IN HET WILD 
Het IFAW mocht stilstaan bij verschillende, maar even belangrijke mijlpalen voor drie 
iconische diersoorten
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 er alles aan 
doen om ervoor      te zorgen dat dieren 

A N D E R E  P R O J E C T E N 

Tijgers in gevangenschap in VS 
In Texas redde het IFAW Pookie, een 15 jaar oude tijgerin. 
Haar eigenaar was ziek geworden en kon niet meer voor 
haar zorgen. We hebben haar overgebracht naar een nieuw 
onderkomen, het Black Pine Sanctuary in Indiana. Ook 
hebben we in Nevada de aanleg van vijf zwembaden voor 
tijgers in het Safe Haven Rescue Zoo mede gefinancierd.  

Weesberen in Rusland 
Dit jaar werden 16 bruine beren in de Russische natuur 
uitgezet. Daarmee komt het totaal op ongeveer 240  
sinds het IFAW in 1995 in Rusland met dit baanbrekend  
werk begon. 

Koala’s in Australië 
In de tijd van het jaar waarin zich vaak bosbranden voordoen, 
zijn de meeste slachtoffers koala’s die aan ernstig verbrande 
pootjes moeten worden geholpen. IFAW Australië kreeg hulp 
vanuit heel het land en zelfs ver daarbuiten: ook mensen in 
Canada, VS en Europese landen, waaronder Nederland, gaven 
gehoor aan de oproep om zelfgemaakte wanten op te sturen. 
Het project kreeg internationale media-aandacht.

Aangespoelde dieren op Cape Cod 
In een seizoen waarin een recordaantal door de kou 
verdoofde zeeschildpadden op Cape Cod belandde, hielp het 
IFAW het New England Aquarium met een van de grootste 
transporten van zeeschildpadden uit de geschiedenis. Er 
werden medewerkers ter beschikking gesteld en ook de door 
de Petfinder Foundation gefinancierde 12-metertrailer van 
het IFAW werd ingezet.

Indische neushoorns 
Ganga, een gerehabiliteerde neushoorn die vijf jaar geleden is 
uitgezet in het wild, heeft opnieuw een gezond kalf ter wereld 
gebracht. Dit nieuwe kalf kreeg de naam Peter, een eerbetoon 
aan onze plotseling overleden collega Peter Pueschel, hoofd van 
de afdeling Internationale Milieuverdragen van het IFAW.

Ganga zelf was nog maar vier maanden oud toen ze werd 
gevonden. Medewerkers van Natuurbeheer redden haar in 2004 
toen ze door de overstromingen, die Kaziranga National Park 
jaarlijks teisteren, werd meegesleurd. 

Ze werd grootgebracht door verzorgers van IFAW/WTI 
en drie jaar later samen met nog twee vrouwtjes, Mainao en 
Jamuna, uitgezet in een boma in Manas. In 2010 was Ganga 
er uiteindelijk aan toe om de groep te verlaten en in het wild te 
worden uitgezet.

Ze verbaasde vriend en vijand door binnen een tijdsbestek van 
26 maanden een jong ter wereld te brengen. Ter vergelijking: 
gemiddeld slagen in het wild levende neushoorns hier pas 
na 4 jaar in. Ganga levert dus beslist haar aandeel aan het 

herstel van de populatie in Manas National Park, waar de 
neushoornpopulatie compleet was uitgestorven.

We zijn trots op deze successen en kijken reikhalzend uit naar 
meer successen in de toekomst. 

WE MOETEN 

Reddingsacties
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gedijenna uitzetting     

in het wild
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PROTEST IFAW TEGEN  
PLANNEN JAPAN VOOR  
HERVATTING WALVISJACHT

Voor het eerst in meer dan honderd jaar heeft 
Japan niet op walvissen gejaagd in de Zuidelijke 
IJszee, een besluit dat alom werd toegejuicht. 
Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag 
had al geoordeeld dat de door Japan gevoerde 
walvisjacht ‘voor wetenschappelijke doeleinden’ 
onwettig was, een besluit dat vervolgens door de 
Internationale Walvisvaartcommissie tijdens de 
65ste jaarvergadering in Slovenië door middel 
van een resolutie werd bekrachtigd. Het IFAW 
bleef echter waakzaam, rekening houdend met 
de mogelijkheid dat Japan weleens met een 
nieuw plan zou kunnen komen om de nieuwe 
regelgeving te ontduiken. Japan presenteerde 
inderdaad een ‘nieuw’ programma, maar dat 
kreeg geen steun van een panel onafhankelijke 
experts. Het panel concludeerde dat het 
harpoeneren van walvissen niet meer noodzakelijk 
is voor onderzoek in het Zuidpoolgebied. Kort na 
hun vergadering in het Amerikaanse San Diego 
kwamen ook de leden van het Wetenschappelijk 
Comité van de IWC tot de conclusie dat het 
voornemen van Japan om in de winter van 
2015/2016 “weer te gaan jagen om monsters te 
nemen” ongewettigd was.

A N D E R E  O P VA L L E N D E  WA P E N F E I T E N 

Reikwijdte Whale Alert vergroot 
Met deze app kunnen zowel zeelieden als enthousiaste walvisvrienden mee-
helpen walvissen te beschermen en voor uitsterven te behoeden. De lijst met 
walvissen die in de wateren aan de Amerikaanse oostkust en westkust worden 
aangetroffen, is nu nog verder uitgebreid. Met het oog op Wereld Oceanen dag 
heeft het IFAW ook het bereik van de Whale Alert app uitgebreid tot de wateren 
langs de Canadese kust, voordat het seizoen voor walvistoerisme aanbrak.

Schepen bij San Francisco minderen vaart om botsingen  
te voorkomen  
Om te voorkomen dat walvissen met grote schepen in botsing komen – wereld-
wijd een van de belangrijkste oorzaken van sterfte onder grote walvissen – heeft 
het Bureau NOAA van National Marine Sanctuaries het scheepvaartverkeer in de 
Baai van San Francisco verzocht om in het kader van het Verkeersscheidingsstelsel 
vrijwillig snelheid te minderen in de zeereservaten Cordell Bank, de Golf van de 
Farallones en de Baai van Monterrey.

Promotie van walvistoerisme in IJsland 
Het IFAW heeft een nieuwe app ontwikkeld, ‘Whappy the Whale Friendly App’, die 
het toeristen die IJsland bezoeken makkelijker maakt om bewust positieve, walvis-
vriendelijke keuzes te maken. De app laat zien welke restaurants geen walvisvlees 
serveren, je kunt er een boottocht mee boeken om walvissen te spotten en je kunt 
er leuke souvenirs mee kopen. Ook kan je veel over walvissen en dolfijnen leren 
en een foto van jezelf uploaden, waarop je met je handen een walvisstaart vormt. 
Je steunt er de walvissen mee! 

      tegen botsingen  
met schepen,  
 commerciële jagers  
        en verdrinking  
   in visnetten
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beschermen 
Walvissen en natuurbescherming

WALVISSEN 

We
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International Fund for Animal Welfare 
Geconsolideerde Jaarrekening IFAW (voor accountantscontrole*)
Over de boekjaren eindigend op 30 juni 2015 en 2014 (x USD 1000)

  
2015 2014

VERKLARING INZAKE FINANCIËLE POSITIE

Activa

Liquide middelen $                19.253 $               21.889

Vooruitbetaalde kosten en overige  
(kortlopende) vorderingen

8.928 10.032

Vaste activa 19.204 20.124

Investeringen 54.642 51.288

Totaal activa 102.027 103.333

Passiva

Crediteuren en overige (kortlopende) schulden 9.246 9.763

Overige schulden 12.552 13.141

Totaal passiva 21.798 22.904

Vorderingen minus schulden 80.229 80.429

Totaal passiva $             102.027 $             103.333

OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN

Opbrengsten

Giften van donateurs $               61.527 $               64.100

Legaten en erfstellingen 14.643 11.956

Schenkingen in de vorm van goederen  
en diensten  

28.543 19.539

Beleggingen en overige bedrijfsopbrengsten 3.351 4.365

Totaal opbrengsten 108.064 99.960

Uitgaven

Kosten uitvoering programma’s en bedrijfskosten 104.104 100.101

Saldo opbrengsten en uitgaven $                  3.960 $                  (141)

International Fund for Animal Welfare 
Toerekening kosten uitvoering programma’s en bedrijfskosten  
boekjaar eindigend op 30 juni 2015

Organisatie Land Programma’s en pro-
grammaondersteuning

Fondsenwerving

International Fund for Animal Welfare, Inc. Verenigde 
Staten

94.4% 5.6%

International Fund for Animal Welfare IFAW in Action Verenigd  
Koninkrijk

94.3% 5.7%

International Fund for Animal Welfare (IFAW) Verenigd  
Koninkrijk

78.6% 21.4%

International Fund for Animal Welfare Inc./ 
Fonds international pour la protection des animaux inc.

Canada 86.4% 13.6%

Stichting IFAW (International Fund for Animal Welfare) Nederland 83.4% 16.6%

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds GmbH Duitsland 84.8% 15.2%

Fonds International pour la Protection des Animaux inc. Frankrijk 74.7% 25.3%

International Fund for Animal Welfare (Australië) Pty Limited Australië 77.6% 22.4%

International Fund for Animal Welfare NPC Zuid-Afrika 94.6% 5.4%

*  De jaarrekeningen van de afzonderlijke IFAW-vestigingen worden opgesteld in overeenstemming met de voor het betreffende land geldende 
grondslagen voor financiële verslaggeving en worden afzonderlijk gecontroleerd. De geconsolideerde jaarrekening is zoveel mogelijk samengesteld 
in overeenstemming met de in de Verenigde Staten algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Totaal opbrengsten 1 juli 2014 – 30 juni 2015

Onze donateurs bieden het 

IFAW de middelen om voor 

dieren én mensen maximaal 

resultaat te behalen. Ook in 

boekjaar 2014/2015 bleek uit de 

donaties van zowel individuele 

donateurs als instellingen dat 

men onverminderd vertrouwen 

blijft houden in ons werk en onze 

missie. Dankzij een combinatie 

van vaste inkomsten uit donaties 

en een zo effectief mogelijke 

aanwending van die inkomsten 

door het IFAW worden er 

wereldwijd dieren gered  

en beschermd.

  Giften van donateurs $               61.527    57%

  Legaten en erfstellingen  14.643    14%

   Schenkingen in de vorm van goederen  
en diensten

 28.543    26%

  Beleggingen en overige bedrijfsopbrengsten    3.351      3%

 $            108.064 100%

Financieel overzicht IFAW wereldwijd
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Stichting IFAW (International Fund for Animal Welfare) 
Vergelijkend overzicht van activiteiten in de boekjaren eindigend  
op 30 juni 2015 en 2014 (voor accountantscontrole) in EUR 1.000

  
2015 2014

Opbrengsten

Giften van donateurs €                  5.075 €                  5.483

Legaten en erfstellingen 621 883

Geschonken goederen en diensten 45 –

Beleggingen en overige  
bedrijfsopbrengsten

372 61

Totaal opbrengsten 6.113 6.427

Uitgaven

Programmaondersteuning 4.650 4.622

Fondsenwerving 1,042 972

Administratieve ondersteuning 569 545

Kosten uitvoering programma’s  
en bedrijfskosten

6.261 6.139

Saldo opbrengsten en uitgaven €                   (148) €                     288

Om wereldwijd hetzelfde beleid uit 

te dragen, opereert het IFAW via een 

groep gelieerde rechtspersonen in 

verschillende landen, met evenredige 

vertegenwoordiging in onze 

internationale directies. Door middel 

van fondsenwerving in de betreffende 

landen worden onze internationale 

activiteiten in stand gehouden. 

De financiële informatie op deze 

pagina geeft een overzicht van de 

inkomsten die Stichting IFAW in 

boekjaar 2015 heeft gegenereerd 

en de wijze waarop deze gelden 

zijn aangewend voor ons werk voor 

dieren in meer dan 40 landen.

Financieel overzicht - Stichting IFAW Activiteiten Nederland

IFAW helpt overheid bij strijd tegen wildlife-
criminaliteit 
IFAW Nederland lobbyde met succes bij politieke instellingen om 
meer middelen ter beschikking te stellen voor de internationale 
strijd tegen wildlife-criminaliteit. Het IFAW nam deel aan een 
rondetafelconferentie over internationale wildlife-criminaliteit in het 
nationale parlement. En het IFAW was de drijvende kracht achter 
een begrotingswijziging tijdens het jaarlijks begrotingsoverleg van 
de parlementaire commissie Ontwikkelingssamenwerking. Het 
ministerie van Ontwikkelingssamenwerking heeft nu jaarlijks € 2 
miljoen te besteden in de strijd tegen wildlife-criminaliteit in Afrika.

 
Onderzoek naar economische aspecten van 
conflicten tussen mensen en dieren in Amboseli 
De Economische Faculteit Rotterdam (EFR) van de 
Erasmusuniversiteit Rotterdam deed samen met IFAW Nederland 
onderzoek naar de economische aspecten van ons project in 
Amboseli. 

Het onderzoek werd uitgevoerd met het oog op het toenemend 
aantal conflicten tussen mensen en dieren in het ecosysteem van 
Amboseli, waarbij de aandacht vooral naar de Kitenden Corridor 
uitging. Met dit onderzoek bevorderen de masterstudenten de 
missie van het IFAW en reiken zij ons nieuwe gezichtspunten en 
waardevolle aanbevelingen aan.

 
Proefproject huiselijk geweld succesvol afgerond 
’Blijf van mijn Dier’, IFAW’s meest recente project in Nederland, 
om huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld op te 
vangen, is een geweldig succes gebleken. Dankzij dit project kan 
men nu een situatie van huiselijk geweld ontvluchten zonder 
zich zorgen te maken over het lot van het huisdier. Voordat met 
dit project werd begonnen, zochten slachtoffers liever geen hulp, 
omdat ze bang waren dat de geweldpleger hun huisdier iets aan 

zou doen. Gemiddeld stelden de slachtoffers hun roep om hulp 
12 maanden uit. 

In het eerste jaar werd de doelstelling van 30 dieren in 
pleegzorg gehaald. Naar aanleiding van de uitkomst van de 
evaluatie gaat het IFAW onderzoeken of huisdieren op dezelfde 
locatie als de slachtoffers van huiselijk geweld kunnen worden 
ondergebracht. Het dier en zijn baasje worden dan niet 
langer gescheiden. Volgend jaar gaan we samen met enkele 
opvanglocaties en met steun van de overheid bekijken of de 
meest wenselijke oplossing ook haalbaar is: een huis voor 
opvang van huisdieren en slachtoffers van huiselijk geweld.

 
IFAW neemt initiatief in Nederlandse Dierencoalitie 
IFAW Nederland was de spil in de ‘Nederlandse Dierencoalitie’, 
waarin 16 dierenwelzijnsorganisaties samenwerken om te 
pleiten voor een betere bescherming van dieren via wet- en 
regelgeving en een effectieve controle op de naleving. De door 
het IFAW gehanteerde principes dat dieren wezens met gevoel 
zijn en intrinsieke waarde hebben, werden in kaderwetgeving 
voor natuurbescherming in Nederland (dieren, planten en 
landschappen) overgenomen.  

 
Reisbranche getraind in dierenwelzijn 
IFAW Nederland heeft zich aangesloten bij een werkgroep 
van de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van 
Reisondernemingen) en een aantal toonaangevende Nederlandse 
reisorganisaties. Met de ondersteuning en de adviezen van 
het IFAW heeft de werkgroep een uitgebreid trainingspakket 
ontwikkeld voor professionals in de reisbranche. Reisorganisaties 
die de training volgen, worden gestimuleerd om onaanvaardbare 
praktijken in vakantielanden aan de kaak te stellen en te 
waarschuwen tegen toeristische activiteiten en excursies die 
schadelijk zijn voor de veiligheid en het welzijn van dieren.
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