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

Onze missie:
Het IFAW beschermt dieren en de gebieden waar ze thuis 
horen.

Onze belofte:
Wij beloven zowel onze donateurs als de beleidsmakers 
at we altijd zullen streven naar effectieve oplossingen 
die ten goede komen aan dieren, mensen en de planeet, 
en werken we daar waar we het hards nodig zijn.

Wij zijn van mening dat dieren voor de mens en voor de 
planeet belangrijk zijn. Op basis van die kernovertuiging 
en vanuit onze visie, hanteren we een aantal centrale 
uitgangspunten bij de uitvoering van onze projecten en 
lobby-activiteiten.

•  Dieren dienen zijn wezens met gevoel, bewustzijn 
    en intrinsieke waarde.

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

•  Beleidsbeslissingen ten aanzien van natuurbehoud   
    dienen op de volgende uitgangspunten te worden   
    gebaseerd: ecologische duurzaamheid en biologische 
    duurzaamheid, het Voorzorgsprincipe en de ethische 
    behandeling van dieren.

Onze principes:
Individual animals matter in conservation. Our work
links the value of the individual animal to the health
of the population and ecosystem at large.

Wie zijn wij
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Onze aanpak:
We zoeken naar oplossingen die goed zijn voor dieren, 
mensen en de planeet, en we komen in actie waar we 
het hardst nodig zijn. Onze internationale programma’s 
zijn wetenschappelijk gefundeerd, komen voort 
vanuit de lokale gemeenschappen, en zijn wereldwijd 
toepasbaar, economisch levensvatbaar en altijd op de 
lange termijn gericht.
 
Via ons werk leggen wij de verbinding tussen 
dierenwelzijn en dierenbescherming: we laten zien, 
dat er een onlosmakelijk verband bestaat tussen 
gezonde soorten, populaties en leefgebieden waarin die 
populaties zich op natuurlijke wijze kunnen handhaven, 
en het welzijn van individuele dieren.
 
We opereren internationaal, gebruik makend van de 
deskundigheid en specialismen die in onze regionale en 
nationale vestigingen aanwezig zijn. Dankzij effi ciënte 
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 
waarmee veranderingen voor dieren kunnen worden 
verwezenlijkt en die als input kan dienen voor beleid 
en maatregelen op internationaal, nationaal en lokaal 
niveau.

Ons team:
Ons team telt reddingswerkers, specialisten op het 
gebied van conservation, experts op het gebied van 
plattelandsontwikkeling, specialisten in het voorkomen 
van wildlifecriminaliteit, handhavingsfunctionarissen, 
dierenartsen, beleidsdeskundigen, campagnevoerders, 
wetenschappers, voorlichters en uiterst deskundig 
ondersteunend personeel. Al deze mensen zijn 
bovendien enorm gemotiveerd om dieren in nood te 
helpen en bij te dragen aan de instandhouding van 
soorten en natuurgebieden. 
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Oproep tot actie: 
Lot van mensen en dieren 
is met elkaar verweven

Onze planeet is radicaal aan het veranderen. Terwijl de langetermijneffecten van de 
klimaatverandering nog voor ons liggen, zijn we de waarschuwingsborden voor een kritiek 
omslagpunt voor de dierenwereld allang gepasseerd. Leefgebieden die verdwijnen, een afnemend 
bereik waarbinnen dieren kunnen migreren, kwijnende populaties: het zijn allemaal verontrustende 
symptomen van een natuur die ten prooi is aan verwoesting. 

De crisis die het gevolg is van de plotselinge milieuveranderingen stelt de mensheid voor zulke 
kolossale uitdagingen, dat het redden en rehabiliteren van individuele dieren daarbij in het niet lijkt 
te vallen, maar niets is minder waar. Het is zelfs zo dat de uitdagingen waar de klimaatverandering 
ons mee confronteert, de noodzaak om individuele dieren, diersoorten en leefgebieden te beschermen 
alleen maar groter maakt. Door olifanten tegen stropers te beschermen wordt de Afrikaanse 
savanne gezonder, door het herstel van zeedierpopulaties worden de oceanen gezonder, en door de 
biodiversiteit in stand te houden maken we onze hele planeet gezonder.

Dat kritieke omslagpunt moeten we weliswaar als een reëel gevaar zien, maar laat het ons vooral 
wakker schudden en niet doen wanhopen. Zoals het lot van diersoorten met onze ecosystemen 
is verweven, zo is onze toekomst met de dieren verweven. We danken u voor uw steun aan onze 
inspanningen om wilde dieren te beschermen, zodat ook de dieren blijven bijdragen aan een gezonde, 
veerkrachtige planeet voor iedereen.

Hartelijk dank,

Kathleen Savesky Buckley
Bestuursvoorzitter

Bericht van het bestuur
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Holistische aanpak om 
dieren en hun leefgebieden 
te beschermen

Het International Fund for Animal Welfare is een natuurbeschermings- en dierenwelzijnsorganisatie die 
wereldwijd bedreigingen voor dieren signaleert, evalueert en bestrijdt.

Bij het IFAW zijn we ons ervan bewust dat deze bedreigingen niet op zichzelf staan, maar dat ze 
ontstaan in een context van complexe politieke, economische, culturele en ecologische spanningen. 
Simpel gezegd: een foto van een olifant die slachtoffer is geworden van stropers vertelt een 
aangrijpend verhaal, maar niet het hele verhaal. Omdat het maar een stukje van een groter geheel is, 
hanteren we een holistische aanpak bij de bestrijding van die gevaren. 

Deze holistische, praktische aanpak begint met een analyse van de laatste wetenschappelijke 
bevindingen, maar daar eindigt het niet. Om zoveel mogelijk kennis te verzamelen, laten we ons 
adviseren door politici en economen die bij de problematiek zijn betrokken, en natuurlijk door de 
lokale bevolking, want die is de belangrijkste informatiebron.

Omdat deze lokale gemeenschappen vaak rechtstreeks te maken hebben met bedreigde diersoorten, 
beschikken zij over onschatbare ervaring en wijsheid die we niet uit door collega’s beoordeelde 
onderzoeksartikelen kunnen halen. Daarbij vormt de teloorgang van diersoorten een risico voor de 
leefomgeving en het levensonderhoud van de lokale bevolking, waardoor ook zij een unieke motivatie 
hebben om mee te werken aan een oplossing voor deze problemen.

We moeten deze vormen van samenwerking koesteren, alle belanghebbenden in netwerken 
samenbrengen, en op alle niveaus sturing geven aan wat er al aan inspanningen wordt geleverd. Dat 
alles is van cruciaal belang om duurzame milieuoplossingen te kunnen ontwerpen voor de diepere 
oorzaken, die aan de bedreigingen voor wilde dieren en huisdieren ten grondslag liggen.  

Hoewel bij het IFAW het accent ligt op dierenwelzijn, beseffen we maar al te goed dat onze missie 
begint met het begrijpen, voorlichten en toerusten van onze medemensen. De mens speelt immers een 
unieke, levensgrote rol in de achteruitgang van diersoorten. Daarom moeten wij een net zo unieke en 
levensgrote rol spelen om het tij te keren. We zijn u dankbaar voor uw steun aan deze missie, en voor 
uw tijd, moeite en geldelijke bijdragen aan het bereiken van onze doelstellingen.

Met vriendelijke groet,

Azzedine Downes
President-directeur
 

Bericht van de President-directeur
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Het werk van het 
IFAW is een complex 
ecosysteem

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, zie ik dat het 
IFAW een duidelijke ommezwaai heeft gemaakt. We 
zijn altijd een uitgesproken dierenwelzijnsorganisatie 
geweest, dat zegt onze naam ook International Fund for 
Animal Welfare. Maar nu zetten we een extra stap om 
ook dieren en hun leefgebieden te beschermen. Waar 
andere organisaties zich bezighouden met behoud van 
bedreigde diersoorten is het mooie aan het IFAW dat we 
dierenwelzijn koppelen aan de bescherming van dieren 
en hun leefomgeving. Ook betrekken we steeds meer de 
lokale bevolking bij ons werk. Een unieke combinatie.

Het werk van het IFAW is als een complex ecosysteem. 
Je kunt zaken niet van elkaar loskoppelen. Dieren en 
mensen hebben nu eenmaal een nauwe relatie, dat willen 
we ook communiceren. Voor ons gaat het dan ook niet 
alleen om behoud van een diersoort, wij trekken het 

Bericht van Directeur Stichting IFAW

breder. Ook de landschappen waarin de dieren leven 
en dit delen met de lokale gemeenschappen hebben 
onze aandacht. Neem bijvoorbeeld de olifanten. Die 
trekken zich niets aan van landsgrenzen of andere door 
mensen gemaakte barrières. Door middel van beheer van 
landschappen kunnen we samen met lokale bevolking 
en overheden corridors opzetten, zodat de leefwijze van 
deze dieren in stand kan blijven. Dierenwelzijn komt 
vaak in gevaar als er een conflict ontstaat tussen mens 
en dier. Daar moeten we dus een oplossing voor zoeken. 
Daar staan we voor. Als je de dieren wilt redden moet 
je de mensen daarvan bewust maken. Je kunt van alles 
willen, maar als je de overheden en de lokale bevolking 
niet meekrijgt, is het water naar de zee dragen. Dat schiet 
niet op. 

Afgelopen jaar
In 2016 is deze strategie in gang gezet en het begint 
steeds duidelijkere vormen aan te nemen. Onze 
focuspunten zijn ook de drie R’s: Rescue, Rehabilitate, 
Release (Redden, rehabiliteren en vrijlaten). Een mooi 
voorbeeld van dit werk is bijvoorbeeld te zien in de 
olifantenweeshuizen in Zambia en India. Daar worden 
weesolifanten opgevangen waarvan de moeders zijn 
gedood. Als ze binnenkomen zijn ze erg gestrest. We 
houden ze goed in de gaten en ze doorlopen een heel 
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traject, waarbij ze uiteindelijk als ze groot zijn weer 
teruggeplaatst worden in de vrije natuur. Hetzelfde werk 
doen we in het berenopvangcentrum en de tijgeropvang 
in Rusland.
In Kenia hebben we met dank aan het IUCN het tenBoma 
Project kunnen opzetten. Rangers patrouilleren in het 
nationale park Tsavo om stropers op te sporen. Het 
bijzondere aan dit project is dat ze daarbij gebruikmaken 
van data die ze hebben verzameld. Uit die data ontstaan 
signalen waar stroperij kan gaan plaatsvinden, waardoor 
de rangers op tijd op de juiste plek kunnen komen. 
Sommige parken zijn zo groot als Nederland, het is 
onmogelijk om overal te zijn. Met dit project werken we 
dus achterstevoren. We kijken waar we denken dat er iets 
gaat gebeuren. 
 
Momenteel ligt de focus van het IFAW vooral op Azië en 
Afrika. Deze landen hebben grote problemen, waarbij wij 
hen proberen te helpen. 
Maar ook in Nederland zijn we actief. Ons Blijf van mijn 
Dier project is heel succesvol. Dit is een supermooi project, 
dat in korte tijd een enorme vlucht heeft genomen. 
Slachtoffers van huiselijk geweld bleken gemiddeld 52 
weken langer thuis te blijven in een geweldssituatie 
omdat er niets was geregeld voor hun huisdieren en 
omdat hun huisdier vaak als chantagemiddel werd 
gebruikt. Daarom hebben we een heel systeem opgezet 
met een aantal vrouwenopvanglocaties. Als slachtoffers 
een huisdier hebben en willen vluchten kunnen ze via 
deze locaties contact met ons opnemen. We hebben een 
heel netwerk opgezet met gastgezinnen die voor tijdelijke 
opvang van het huisdier kunnen zorgen. Dit jaar hebben 
we een overeenkomst getekend met het Oranjehuis 
in Amsterdam. Het eerste opvanghuis waar de dieren 
gewoon bij hun baasje mogen blijven, dus mee de opvang 
in. Een absolute doorbraak. Ik ben ontzettend trots op 
wat we in zo’n korte tijd hebben bereikt. Er zijn zelfs 
Kamervragen over gesteld. 

Komend jaar
Wat gaan we de komende tijd nog meer doen? We hebben 
nu internationaal een unieke positie bereikt binnen de 
dierenwelzijnswereld. Dit is iets wat zeer zeker te danken 
is aan onze CEO Azzedine Downes en zijn onvermoeibare 
inzet. Hij heeft een belangrijke hand gehad in de omslag 
die we nu maken. Zonder hem zouden we nooit zijn 
gekomen, waar we nu staan. 
In Nederland gaan we het komende jaar inzetten op 
de campagne rond Ocean Noise - de herrie onderwater 
als gevolg van scheepvaart, olie-en gaswinning en 
gebruik van bijvoorbeeld sonar - als speerpunt van onze 
internationale Marine Conservation-campagne. 
Binnen Europa gaan we werken aan een campagne tegen 
de handel in ivoor. Er wordt in Europa nog steeds enorm 
veel ivoor verhandeld, en we willen uiteindelijk bereiken 
dat dit wordt verboden.  Ook zullen we verder gaan met 
ons educatieve werk in het wolvenproject. De wolf komt 
naar Nederland, dat is zeker. We willen conflicten tussen 
wolf en mens voorkomen. 
 
En tot slot willen we heel graag ons partnerschap met SOS 
Dolfijn uitbouwen. Het werk van SOS Dolfijn sluit heel 
nauw aan bij het werk van IFAW’s Marine Mammal Rescue 
and Research Team in Cape Cod aan de noordoostkust van 
de Verenigde Staten. 
Zowel het MMRR-team als SOS Dolfijn zetten zich in 
voor de zeezoogdieren waarbij voor SOS Dolfijn de focus 
vooral op bruinvissen ligt. 

In alle projecten staat in ieder geval de nieuwe koers 
centraal: een holistische aanpak met oog voor het 
individuele dier.

Met vriendelijke groet,

Arien van der Heijden
Directeur Stichting IFAW
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De gestage achteruitgang van bedreigde 
populaties gaat gepaard met stijgende 
prijzen voor de betreffende dieren en 
hun lichaamsdelen. Het is een vicieuze 
cirkel die stropers aanmoedigt steeds 
brutaler te werk te gaan. De strijd 
tegen de gesel van wildlife crime is een 
zinvolle manier om elke schakel van de 
aanvoerketen aan te pakken. Samen 
met overheden moeten we werken aan 
nieuwe wet- en regelgeving, we moeten 
voorkomen dat stropers kunnen toeslaan, 
en – in de consumentenlanden waar de 
vraag in stand wordt gehouden – moeten 
we goed doordachte welzijnscampagnes 
op touw zetten om een omslag in 
houding en gedrag te bewerkstelligen.

Wildlife 
Criminaliteit

International Fund for Animal Welfare12



Van CSI-methodes, trainen van handhavers tot slim 
gebruik van data. Het IFAW zet alles op alles om de 
handel en stroperij van wilde dieren te stoppen. En dat 
is nodig want nog steeds wordt er elke 26 minuten een 
olifant gedood door stropers, zo’n 20.000 per jaar. De 
samenwerking met lokale partners en gemeenschappen, 
maar ook met partijen als Interpol en het Nederlands 
Forensisch Instituut levert resultaten op.

Van ivoor, de hoorns van neushoorns, de schubben van 
pangolins tot levende dieren als apen en katachtigen. De 
vraag naar wilde dieren en producten is sinds 2008 enorm 
gestegen. Dat is onder meer te wijten aan de economische 
groei in landen als China, Vietnam en Thailand, waar veel 
van deze producten erg geliefd zijn. Ook gaan de stropers, 
betaald door grote misdaadsyndicaten, steeds efficiënter 
te werk.  Een van de belangrijkste regio’s ter wereld waar 
de dieren worden gedood en gevangen, maar ook waar de 
producten worden verkocht en verhandeld, is de Hoorn 
van Afrika. 
Wat voor een enorme impact deze handel heeft, blijkt wel 
uit een onderschepte lading die uit de Hoorn van Afrika 
op weg was naar doorvoerhaven Nederland. Deze lading 
bestond uit ruim tweeduizend kilo aan schubben van 
pangolins, ook wel bekend als schubdieren. Voor deze 
hoeveelheid zijn tussen de 3000 en 5500 dieren gedood. 
Ook bevatte de lading een kleine achthonderd kilo aan 
ivoor, waarvoor veertig olifanten het leven moesten laten. 
En dit was nog maar één lading. 

Actie – Impact - Resultaat

Wildlife Crime Prevention 
Om deze verschrikkelijke handel en de bijbehorende 
stroperij tegen te gaan, is het IFAW vorig boekjaar met 
steun van het Nederlands Comité van het IUCN en het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, samen met lokale 
partners het overkoepelende programma Wildlife Crime 
Prevention gestart. In dit programma werken douanes, 
politiefunctionarissen, onderzoekers, openbare aanklagers 
en de rechterlijke macht in de Hoorn van Afrika samen 
met dierenbeschermingsorganisaties, maar ook met 
lokale gemeenschappen. “Wildlife Crime is een belangrijk 
thema voor het IFAW”, legt Rikkert Reijnen, directeur 
Wildlife Crime van het IFAW uit. “Het linkt aan heel veel 
andere programma’s en projecten. Van antistroperij, 
veldprojecten, het tegengaan van handel, het beschermen 
van leefgebieden tot het voorlichten van consumenten 

toe. Het is complexe materie. Wij willen criminelen het 
zo moeilijk mogelijk maken. We houden op internet 
marktplaatsen en veilingsites in de gaten en geven 
illegale zaken door aan handhavende partijen. We helpen 
opsporen en onderscheppen. In de landen waar de vraag 
naar dierenproducten of dieren bestaat, proberen we die 
terug te dringen. Immers, als de vraag niet stopt, stopt de 
handel ook niet. Dat hebben we wel kunnen zien in de 
drugshandel. Als er vraag is, zal er ook aanbod zijn.”

Training
Het programma Wildlife Crime Prevention is een 
integrale aanpak en bestaat uit verschillende onderdelen 
die de handel in wilde dieren en producten moeten 
terugdringen. “Zo werken we bijvoorbeeld aan 
capaciteitsversterking van douaniers”, vertelt Reijnen. “Als 
er één ding is, dat we als IFAW de afgelopen jaren hebben 
geleerd, dan is dat het bestrijden van deze vorm van 
criminaliteit samenwerking vraagt. Voor een effectieve 
aanpak moeten landen in de Hoorn hun opsporing 
en handhaving coördineren en grensoverschrijdende 
afspraken maken. Trainingen zijn daarom cruciaal.” Voor 
de trainingen van mensen en opsporingshonden werkt 
IFAW samen met Interpol. 

En die trainingen hebben succes. Op Bole Airport, 
in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, hebben 
handhavers tussen 2011 en 2015 ruim zevenhonderd 
arrestaties kunnen verrichten, dankzij hun training. Waar 
dit vliegveld ooit het meest belangrijke doorvoer- en 
handelscentrum van de regio voor ivoor was, hebben 
de smokkelaars nu noodgedwongen een andere plek 
moeten zoeken. In 2016 werden slechts 41 mensen 
gearresteerd, daarvoor waren dat er gemiddeld 140 
per jaar. Op Entebbe Airport in Oeganda hebben IFAW 
en partners vorig jaar politieagenten, parkwachters en 
andere opsporingsambtenaren getraind. Dit jaar kregen 
rechterlijke ambtenaren op belangrijke posities training 
om zich beter bewust te zijn van de aard en omvang van 
wildlife criminaliteit in het land.

Lokale gemeenschappen
Ook de samenwerking met lokale gemeenschappen heeft 
vruchten afgeworpen. Omdat in Kenia 70 procent van 
de wilde dieren buiten beschermde gebieden leeft, is die 
samenwerking essentieel. Traditionele gemeenschappen, 
zoals de Maasai, leven al eeuwenlang samen met wilde 
dieren in hun gebieden. Ze hebben vaak niet de middelen 
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om deze te helpen beschermen. Samen met lokale partner 
SORALO (South Rift Association of Land Owners) heeft 
het IFAW geholpen om de traditionele leefwijzen van 
deze lokale gemeenschappen te versterken. Reijnen: 
“De lokale bevolking moet de eerste verdedigingslinie 
vormen tegen stroperij. Daarom werken we ook daar met 
partnerschappen. Dankzij de samenwerking van lokale 
scouts, de rangers van de KWS (Kenyan Wildlife Services) 
en de Maasai is de stroperij van olifanten in de Loita-
heuvels sinds 2014 met 85 procent gedaald.” In 2016 zijn 
in het gebied drie olifanten gedood. Tussen 2010 en 2014 
waren dat 100 olifanten.

Voorlichting
Een ander belangrijk onderdeel van het programma is 
voorlichting. In de zomer van 2016 zijn er op Chinese 
vliegvelden en in de vliegtuigen 

bewustwordingscampagnes gevoerd over de handel en 
smokkel in ivoor, andere dierenproducten en wilde dieren. 
“Veel mensen in China weten weinig over ivoor”, aldus 
Reijnen. “Ze denken dat je het net als een bloem afplukt, 
en dat het daarna wel weer aangroeit. Maar gedrag 
verander je niet zomaar daar zijn complexe strategieën 
voor nodig.”
Dankzij het werk van het IFAW en de vele partners is het 
onderwerp Wildlife Crime hoger op de maatschappelijke 
en politieke agenda gekomen, stelt Reijnen. “Het stond 
te lang op een laag pitje en kreeg niet de aandacht die 
het verdiende. Het afgelopen jaar hebben we een push 
gezien in de vorm van wetgeving en importverboden. De 
handel in wilde dieren en producten wordt als een steeds 
belangrijker probleem gezien. Dankzij ons werk begint het 
dan ook in een aantal landen stabieler te worden, zoals 
Kenia en zuidelijk Afrika.”
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Naast traditionele methoden moet juist moderne technologie helpen om stropers en handelaren 
tegen te werken. In het project tenBoma, dat vorig jaar van start ging, werkt het IFAW samen met 
legerofficieren en goed getrainde analisten. 

In dit project, mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Nederlands Comité van het IUCN, wordt 
zogeheten geospatiale monitoring gebruikt om gegevens te verzamelen over stroperij. Uit analyse 
van deze gegevens kunnen aanwijzingen over stropersactiviteiten in kaart worden gebracht. In het 
park Tsavo, ongeveer zo groot als Nederland, is het namelijk van belang dat je kunt voorspellen waar 
stropers gaan toeslaan. Met de nieuwe technologie kunnen de rangers van de KWS de stropers dus 
al tegenhouden, voordat ze daadwerkelijk toeslaan en wilde dieren doden. Het project kreeg het 
afgelopen jaar op een VN-Conferentie in Nairobi dan ook de nodige erkenning. 

Netwerk
Het doel van tenBoma is om een netwerk op te bouwen waarbinnen rangers, handhavingsambtenaren 
en lokale gemeenschappen zich gezamenlijk inzetten tegen stroperij. Onderdeel daarvan is ook een 
gerichte training voor overheidspersoneel. In deze training wordt aandacht besteed aan ethische 
kwesties, mensenrechten en manieren om motivatie en verantwoordelijkheid te stimuleren, om zo de 
kans op corruptie te verkleinen.

Gifpijlen
Ondanks het feit dat de stropers, en de internationale misdaadnetwerken die erachter schuilen, steeds 
geavanceerder werken, hebben de stropers in Tsavo juist teruggegrepen naar traditionele wapens om 
olifanten te doden: de pijl en boog. In plaats van vuurwapens gebruiken ze steeds meer gifpijlen en 
momenteel wordt 70 procent van de gedode olifanten hiermee vermoord. Het afgelopen jaar is het 
eerste jaar dat een pijl meer slachtoffers maakte, dan een kogel. 

CSI-training
Hoe pak je deze veranderende tactiek aan? Omdat het plaats delict vaak de nodige informatie geeft 
waarmee de daders kunnen worden opgespoord en de netwerken die erachter zitten, heeft het 
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in augustus 2016 veertig KWS-Rangers een training gegeven in 
Crime Scene Investigation (CSI), zodat ze beter de gifpijl als wapen kunnen herkennen en belangrijk 
bewijs kunnen verzamelen. 
De samenwerking in het Tsavo-park heeft zijn vruchten afgeworpen. Werden in 2015 al 74 olifanten 
gered, in 2016 waren dat er nog eens 48. Vorig jaar werd slechts één olifant gedood in het enorme 
park. 
Dankzij de digitale forensische opsporing en sociale netwerkanalyse van tenBoma konden de KWS-
Rangers 23 stropers aanhouden en zijn ze op het spoor gekomen van 17 verdachten uit grotere 
misdaadsyndicaten.

Project tenBoma 

Rikkert Reijnen - Program Director Wildlife Crime
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IFAW’s strijd tegen illegale onlinehandel in dierenproducten boekt succes

Het gebeurt op bekende markplaatsen, meer op iet wat schimmige websites en op social 
mediaplatforms. Ivoor, hoorns van neushoorns, pangolin-schubben en andere illegale dierenproducten, 
maar ook levende bedreigde diersoorten, alles wordt verhandeld op het internet. Het IFAW zet zich 
daarom óók online in op het bestrijden van deze handel. En met succes. 

Sinds het onderzoek onder online-marktplaatsen in 2014, waarmee het IFAW liet zien dat in slechts zes 
weken tijd in 16 landen meer dan 30.000 (delen van) bedreigde wilde dieren werden verhandeld, staat 
het onderwerp wildlife cybercrime steeds hoger op de agenda. 
En dat is hard nodig, stelt Tania McCrea-Steele, projectleider van het IFAW en al vijf jaar voorloper 
in de strijd tegen deze vorm van illegale handel. “De schaal waarop het gebeurt is enorm. We hebben 
nog maar het topje van de ijsberg te pakken. Het gaat hier om een 24-uurs markt die nooit stil staat en 
moeilijk te reguleren is. Er is sprake van een hoge mate van anonimiteit. Wie zit erachter, waar wordt 
er gehandeld, wat is precies illegaal?”

Actie – Impact - Resultaat

Cybercriminelen op de kaart zetten
De strijd tegen deze illegale handel online is niet nieuw. Het IFAW is al sinds 2004 betrokken in 
de bestrijding daarvan. “We onderzoeken de markt, identificeren waar en wat er te koop wordt 
aangeboden, welke codewoorden worden gebruikt en op welke platforms we onze focus moeten 
leggen”, legt McCrea-Steele uit. “Na dit onderzoek zorgen we ervoor dat de cybercriminelen op de 
kaart staan van de handhavende instanties, zowel op internationaal als nationaal vlak.”
Naast het doen van onderzoek vraagt het IFAW ook internationaal meer aandacht voor deze vorm van 
criminaliteit. Met meer aandacht en fondsen, kan er immers nog meer onderzoek worden gedaan. Ook 
werkt het IFAW samen met online-technologiebedrijven en providers. Zo heeft eBay de handel in wilde 
dierenproducten in 2009 in de ban gedaan op haar platform. 
Met name in China, de grootste afnemer van dierenproducten, heeft de aanpak succes gehad. Het 
aanbod van deze producten op online marktplaatsen daar nam af van 5224 advertenties in 2015 
naar 569 in juni 2017. Zeven van de elf online marktplaatsen hebben de handel in wilde dieren en 
producten verbannen van hun sites. In juli 2017 liet Japan’s grootste marktplaats Rakuten weten de 
ivoorhandel te weren van haar sites. eBay heeft 2500 advertenties verwijderd, onder meer na een 
training van het IFAW samen met WNF en TRAFFIC. ’s Werelds grootste marktplaats schreef zelfs een 
brief richting EU met het pleidooi voor een algeheel verbod op ivoorhandel. 

Afgelopen jaar
Het afgelopen jaar zijn er meer successen geboekt in de strijd tegen wildlife cybercrime. 
Augustus 2016 hebben zeven bedrijven, eBay, Etsy, Gumtree, Microsoft, Pinterest, Tencent en Yahoo, op 
Wereld Olifant Dag (12 augustus) aangekondigd om gezamenlijk nieuw beleid te implementeren dat 
dieren zal helpen beschermen tegen de illegale online handel. McCrea-Steele: “We hebben echt de hulp 
nodig van grote internationale bedrijven. De online-marktplaats is zo groot dat iedereen zijn steentje 
moet bijdragen om de toegangswegen te kunnen afsluiten voor cybercriminelen die handelen in wilde 
dieren.” Bij het ondersteunen van deze bedrijven werkte het IFAW samen met TRAFFIC en het Wereld 
Natuur Fonds (WNF).
De online-techbedrijven zijn een belangrijk deel van de oplossing voor dit probleem, maar het IFAW 
blijft ook samenwerken met overheden om te zorgen dat personen die de wet overtreden worden 
berecht. Het IFAW verzoekt hen hun wetgeving tegen het licht te houden en sterker te maken, om 

Cybercrime aanpakken 
in Europa en Rusland

Tania McCrea-Steele - Project Lead, Global Wildlife Cybercrime
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zo specifiek de cybercrime in wilde dieren aan te pakken. Alleen al de laatste paar maanden hebben 
China en Frankrijk in hun wetten nieuwe bepalingen opgenomen om deze illegale handel de kop in te 
drukken.
Ook op internationaal beleidsniveau gebeurt er van alles. Op de CITES-conferentie in het najaar van 
2016 heeft het IFAW bijgedragen aan het internationale besluit om wildlife cybercrime tegen te gaan, 
dat door 183 landen is ondersteund. Daarin staan zaken als het delen van best practices, effectieve 
handhaving, wetgeving bekijken en samenwerken met online techbedrijven. “Er is echt een verenigd 
front aan het ontstaan tegen wildlife cybercrime”, zegt McCrea-Steele. Op de conferentie organiseerde 
IFAW voor het eerst een side event, waar handhavers van Interpol, overheden uit Kenia, China, 
academici en marktplaatsen als eBay en social media platform WeChat/Tencent samenkwamen. 

Adessium Foundation
Sinds 1 mei dit jaar ondersteunt de Nederlandse Adessium Foundation de strijd die IFAW voert tegen 
de illegale handel op het internet.  
Met deze financiële ondersteuning is het IFAW het tweejarige project gestart ‘Tackling Wildlife in 
Europe and Russia’. “De focus van dit project ligt op Europa, omdat de illegale handel vooral hier 
plaatsvindt”, vertelt McCrea-Steele. “We kunnen moeilijk naar andere landen wijzen, als het ook in 
onze eigen achtertuin gebeurt. Het zou echt prioriteit moeten krijgen. We zijn dan ook erg blij met 
de steun van Adessium. We zitten nu in de eerste onderzoeksfase en kijken naar vier landen (UK, 
Frankrijk, Duitsland en Rusland), landen waar we in het verleden veel activiteiten zagen. De volgende 
fase is dat we onze informatie delen met handhavers, zodat we hen kunnen helpen met hun onderzoek 
en met de techbedrijven, die bijvoorbeeld op hun servers bepaalde adressen blokkeren en artikelen 
van marktplaatsen afhalen. In juni 2018 organiseren we een internationale workshop waar we alle 
stakeholders bij elkaar brengen, inclusief wetenschappers.”
Verder heeft het IFAW het afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd op 33 online marktplaatsen en 
drie sociale media platforms in zeven Afrikaanse landen. In de zes weken van het onderzoek boden 
verkopers 9.481 dieren en producten van dieren aan, waarvan de totale waarde ruim 5,8 miljoen dollar 
bedraagt. In zes landen op hetzelfde continent heeft het IFAW trainingen gegeven aan 105 handhavers 
in wildlife crime. Die beschikken nu over meer vaardigheden om onderzoek te doen op het internet. 
Verder heeft ze training gegeven aan personeel van e-Bay en Gumtree. 

Darknet
Maar we zijn er nog lang niet. Uit IFAW-onderzoek blijkt dat het aanbod van wilde dieren en producten 
zich steeds vaker van de online marktplaatsen verplaatst naar social mediaplatforms, zoals China’s 
grootste online platform Baidu Tieba Bar en WeChat. En hoe zit het met het Darknet, dat meest 
schimmige hoekje van het internet, waar gebruikers hun locatie weten te verbergen? Uit onderzoek dat 
het IFAW afgelopen jaar deed samen met Interpol blijkt gelukkig dat de illegale handel in wilde dieren 
of delen ervan hier nog niet erg groot is. McCrea-Steele: “We werken nu samen met Interpol omdat we 
meer dan twintig advertenties tegenkwamen van tijgerproducten, ivoor, hoorns van neushoorns. Deze 
handel is een groeiende bedreiging.”

De komende jaren zal het IFAW zich in blijven zetten tegen deze vorm van wildlife criminaliteit.
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Een veilig thuis voor 
de berberapen van 
Marokko

Nieuw project dankzij Nationale Postcode Loterij van 
start 

Hoog in de bergen van het Atlasgebergte in Marokko, in 
de bossen van het Ifrane National Park, leeft de helft 
van de resterende Berberapen. Deze unieke apensoort 
wordt aan alle kanten bedreigd. Van het verdwijnen van 
zijn leefomgeving tot stropers die de apen verkopen 
aan Europese toeristen. Dankzij geld van de Nationale 
Postcode Loterij is het IFAW dit jaar samen met Stichting 
Aap een project gestart, dat deze iconische apensoort voor 
uitsterven moet behoeden.

Ooit kwam de berberaap (Macaca sylvanus) voor in heel 
Noord-Afrika én Europa. Nu is deze apensoort vooral 
bekend als toeristenattractie op de rots van Gibraltar en 
is hij in het wild alleen nog maar te vinden in het Rif- 
en Atlasgebergte in Marokko en in delen van Algerije. 
De berberaap is uniek. Het is de enige primatensoort 
in Afrika ten noorden van de Sahara en de enige 
makakensoort die buiten Azië voorkomt.
Sinds halverwege de jaren ’90 van de vorige eeuw werd 
de berberaap populair als huisdier in Europa. Sindsdien 
hebben stroperij en illegale handel een vlucht genomen. 

Uit het wild geroofd
Omdat er steeds vaker berberapen in Europa werden 
aangetroffen stuurde Stichting Aap begin deze eeuw een 
onderzoeker naar Marokko om te kijken of er speciale 
fokprogramma’s bestonden voor de apen. Die bleken niet 
te bestaan. Alle dieren werden uit het wild geroofd, uit 
parken als het Ifrane National Park. Stropers hebben

Rikkert Reijnen - Program Director Wildlife Crime

het vooral voorzien op pasgeboren en jonge aapjes om 
door te verkopen als huisdier in Europa. Tegelijk zorgen 
houtkap, intensieve veehouderij en bouwactiviteiten 
voor verlies van het leefgebied van de apen. “Als het 
zo doorgaat, worden de apen met uitsterven bedreigd”, 
legt Rikkert Reijnen, directeur Wildlife Crime van het 
IFAW uit. “Het leefgebied van de apen wordt steeds 
gefragmenteerder. De bossen worden kleiner, en wegen 
doorsnijden hun leefgebied. Schaapherders willen 
waterbronnen niet met de apen delen. We maken ons 
grote zorgen.”

Born to be Wild 
Stichting Aap en het IFAW zijn dit jaar een nieuw 
project gestart, dat zowel de stroperij en illegale handel  
wil terugdringen als het habitat van berberapen wil 
veiligstellen in het Ifrane National Park: ‘Born to be 
Wild.’ Aan dit initiatief draagt de Nationale Postcode 
Loterij ruim 1,3 miljoen euro bij. “In april 2017 zijn 
we begonnen met het opleiden van rangers uit lokale 
gemeenschappen, die als ogen en oren van het bos 
fungeren”, vertelt Reijnen. “We hebben met de overheid 
protocollen afgesproken dat deze scouts rapporteren 
wanneer ze stroperij en handel tegenkomen in apen maar 
ook bij illegale boskap. Dieren die gevonden worden 
geven we een goede plek of brengen we terug naar de 
natuur. Daarbij hebben we oog voor het individuele dier. 
Dat is typisch IFAW.” 
De implementatie van het project in Marokko wordt 
gedaan door het Midden-Oosten kantoor van het IFAW. 
Om het leefgebied te beschermen gaan het IFAW en 
Stichting Aap vanuit het project een bijdrage leveren aan    
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veldonderzoek door de Universiteit van Rennes. Er wordt 
onderzocht hoe de migratieroutes van de berberaap in het 
gefragmenteerde park kunnen worden verbeterd. 

Trainingen
Maar het project gaat verder. De partners helpen de 
Marokkaanse overheid met het terugbrengen van de 
uit handel geredde dieren naar het wild of naar goede 
opvanglocaties. Stichting Aap richt zich daarbij op Europa 
en het IFAW op Marokko zelf. Ook is het IFAW gestart met 
het geven van trainingen in Marokko om de opsporings- 
en handhavingscapaciteit te versterken. Reijnen: 

“Marokko is doorvoerhaven van levende dierensmokkel. 
We ondersteunen de Marokkaanse overheid om die 
handel in wilde dieren tegen te gaan.” 
Volgens de Marokkaanse wet is het namelijk verboden 
om de apen, en andere dieren, te verkopen en vangen. 
In april 2017 vond bijvoorbeeld een training plaats in 
samenwerking met de Hoge Commissaris voor Water en 
Bosbeheer en Strijd tegen Verwoestijning (HCEFLCD). 
Onder de veertig deelnemers waren vertegenwoordigers 
van de Marokkaanse ministeries van Douanezaken en 
Natuurbeheer, de Veterinaire Dienst en andere instanties 
die betrokken zijn bij de controle op de handel in wilde 
dieren. Dankzij de training leren de verschillende

instanties efficiënter met elkaar communiceren over 
de illegale handel in berberapen. Het komende boekjaar 
gaat het IFAW verder met deze trainingen.
Verder werken de twee partners ook samen met de lokale 
bevolking om te kijken hoe die kan helpen de apen te 
beschermen. “Dat betekent dat we meedenken over 
hoe ze hun dagelijks leven kunnen veranderen”, aldus 
Reijnen. “De lokale gemeenschappen gebruiken hout 
om te koken en voor verwarming. Dat halen ze uit het 
park. Samen willen we zoeken naar een alternatief, het 
gaat dus ook om een stukje ontwikkelingssamenwerking.” 
Dertig gezinnen hebben inmiddels lokaal vervaardigde 
fornuizen ontvangen waarmee aanzienlijk op hout kan 
worden bespaard. “Ook richten we ons op voorlichting 
aan lokale bevolking en aan scholen”, vertelt Reijnen 
verder. “We willen hen laten zien hoe bijzonder de 
berberaap is, hoe belangrijk die is voor Marokko en hoe 
we die het best kunnen beschermen. Bescherming van 
de aap kan bijvoorbeeld geld opleveren in de vorm van 
ecotoerisme. Mensen bezoeken het park om de apen te 
zien. Ook willen we toeristen voorlichten over de smokkel 
van levende dieren.” 

Door op al deze vlakken samen te werken kan de 
bijzonder berberaap veilig blijven leven in het Ifrane Park.



Stroperij, illegale handel, conflicten 
tussen mens en dier en verlies van 
leefgebieden: vier factoren waarvoor 
de mens verantwoordelijk is, zijn 
de voornaamste motieven voor het 
reddingswerk van het IFAW. Ook een 
uitbraak van een epidemie bij dieren en 
andere natuurlijke bedreigingen kunnen 
het noodzakelijk maken dat dieren gered 
moeten worden, om uiteindelijk weer 
in een veilig gebied te kunnen worden 
uitgezet.

Reddingsacties 
voor wilde dieren
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Het lijkt goed te gaan met de bruinvis in de Noordzee. 
Vergeleken met dertig jaar geleden zijn steeds meer van 
deze kleine zeezoogdieren te zien langs onze kust. De 
toename van de bruinvis in de zuidelijke Noordzee wordt 
echter veroorzaakt door een populatieverschuiving. Sinds 
eind vorige eeuw komen er veel minder bruinvissen 
voor in de noordelijke Noordzee. Door onder anderen 
voedselgebrek (overbevissing) zijn de bruinvissen uit 
noordelijke wateren op zoek gegaan naar andere gebieden 
en zo weer meer in het Nederlandse gedeelte van de 
Noordzee terecht gekomen. Dat betekent dat er helaas 
ook vaker bruinvissen aanspoelen op onze stranden. 
Dé organisatie die hulp biedt aan dieren die in nood 
op de kust terechtkomen is SOS Dolfijn, het expertise- 
en opvangcentrum voor gestrande walvisachtingen 
in de Noordzee. Sinds 1 januari 2017 is ze op zoek 
naar een nieuw onderkomen om bruinvissen en 
andere walvisachtigen op te vangen. Met de financiële 
ondersteuning van het IFAW kan de stichting tijdens deze 
zoektocht haar werk gewoon voortzetten.

Want naast opvang van zeezoogdieren doet SOS Dolfijn 
veel meer, vertelt Eligius Everaarts, directeur van de 
stichting. “We staan nog steeds dag en nacht klaar om 
alle meldingen van dieren in nood te behandelen en 
om in actie te komen. En educatie is een belangrijk 
speerpunt van SOS Dolfijn. We willen mensen laten 
zien wat er aan de hand is in de natuur, en welke 
problemen walvisachtigen tegenkomen.” Zo is SOS 
Dolfijn medio 2016 van start gegaan met Het Reizende 
Walvisziekenhuis: een educatieve voorstelling waarmee 
het team van SOS Dolfijn langs scholen en evenementen 
trekt om kinderen en volwassenen meer te leren over de 
Noordzee en de walvisachtigen die er leven.
Daarnaast werkt de stichting samen met nationale en 
internationale onderzoeksgroepen om meer kennis op 
te doen over de bruinvis. Zo zijn er de afgelopen jaren 
samenwerkingsverbanden opgebouwd met verschillende 
Nederlandse universiteiten en het Institute for Terrestrial 
and Aquatic Wildlife Research in Büsum, Duitsland. 
“Samen met onderzoekers kijken we bijvoorbeeld welke 
ziektemakers er zijn voor walvisachtigen en wat de dieren 
allemaal kunnen horen onder water.” 
Ook is SOS Dolfijn een coördinatiecentrum van meldingen 
van walvisachtigen. 

“Als er bijvoorbeeld een groep grienden wordt gespot voor 
onze kust, gaan wij die observeren. Bij dieren die dreigen 
te stranden kunnen preventieve maatregelen van groot 
belang zijn. We geven daarnaast ook trainingen aan de 
kust, wat te doen als je een gewonde bruinvis vindt.”

Terug naar de natuur
De afgelopen jaren heeft de stichting vele tientallen 
bruinvissen geholpen. Daarvan is de helft weer 
gerehabiliteerd in de natuur. “Voor walvisachtigen is 
dat een zeer hoog percentage”, stelt Everaarts. “Onze 
doelstelling is om zo best mogelijke zorg te bieden en 
als je eraan begint ze beter te maken en te rehabiliteren. 
Maar een dier dat aanspoelt heeft per definitie al 
problemen, dus dat lukt niet altijd.”
Voor goede opvang wil de stichting dan ook zo snel 
mogelijk een nieuwe locatie realiseren. Tot dit jaar kon 
ze de faciliteiten gebruiken van het Dolfinarium, maar 
die constructie bleek niet meer houdbaar. Everaarts: 
“Iedereen zag ons al onderdeel van het Dolfinarium. 
Onze doelstelling is natuurbescherming door middel van 
hulp aan dieren.  Dat is een andere doelstelling dan het 
Dolfinarium. Daarom werkte het niet meer.”

Steun in de rug
Omdat er overal in Europa wel opvangcentra zijn voor 
zeehonden, maar niet voor kleine walvisachtigen krijgt 
SOS Dolfijn ook hulpvragen uit buurlanden Duitsland 
en België. De opvang moet dan ook snel worden 
gerealiseerd. “De financiële ondersteuning van het IFAW 
is echt een enorme steun in de rug. Daarmee hebben 
we ons werk kunnen voortzetten en kunnen we op zoek 
naar een nieuwe locatie. We hebben de intentie het te 
laten doorgroeien naar een intensieve samenwerking. 
We hebben natuurlijk een overlap met een deel van 
het werk van het IFAW. Zoals met het door het IFAW 
opgezette Marine Mammal Center in Cape Cod. Het is 
fantastisch wat ze daar doen. We kunnen veel van elkaar 
leren, bijvoorbeeld over reddingsprotocollen, werkwijzen, 
ziektekiemen en herstelprocessen bij zieke of gewonde 
dieren. Het is voor ons belangrijk dat het IFAW ons werk 
ondersteunt. We hebben dezelfde doelen: dierenwelzijn 
bevorderen en het redden, rehabiliteren en uitzetten van 
dieren.”
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IFAW helpt SOS Dolfijn 
met doorstart 

Arien van der Heijden - Directeur Stichting IFAW  
         
Eligius Everaarts - Directeur Stichting SOS Dolfijn



Lespakket IFAW en IVN bereikt honderden 
scholieren

De wolf is terug in Nederland. Dit jaar zijn 
weer enkele meldingen geweest en niet ver 
over de grens met Duitsland leven al roedels. 
Het IFAW heet hem welkom en wil een beter 
imago voor dit prachtige dier.

Het IFAW is lid van de organisatie Wolven 
in Nederland, waar onder meer ARK, 
Natuurmonumenten en IVN lid van zijn. 
Doel van deze organisatie is om draagvlak 
te creëren voor de wolf in Nederland. “We 
denken samen met hen na over oplossingen 
om schapen veilig te houden en mens-dier 
conflicten te voorkomen”, legt Arien van 
der Heijden, directeur van IFAW Nederland 
uit. Het IFAW geeft daarom steun aan 
maatregelen die moeten voorkomen dat 
schapen en ander vee worden aangevallen 
door wolven. In samenwerking met onze 
IFAW collega’s in Duitsland en ARK bezochten 
we schapenhouders en organiseerden een 
workshop hoe om te gaan met de terugkeer 
van de wolf.  

Actie – Impact - Resultaat

Lespakket
De afgelopen twee jaar heeft het IFAW samen 
met IVN een lespakket ontwikkeld voor 
basisscholen en jongeren die wonen in de vijf 
provincies die aan Duitsland grenzen en waar 
de wolf het eerst zal verschijnen. “De wolf 
heeft een hele slechte reputatie, kijk maar naar 
de sprookjes die we allemaal kennen”, legt Van 
der Heijden uit. “Met ons lespakket willen we 
dat weerleggen. Er bestaat veel angst voor de 
wolf, terwijl het eigenlijk een heel schuw dier 
is.” 

Werken aan het 
imago van de wolf

Arien van der Heijden - Directeur Stichting IFAW
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Met het lespakket zijn het afgelopen 
jaar honderden jongeren bereikt in de 
grensprovincies. 
“Dat de wolf komt weten we nu wel zeker”, 
aldus de IFAW-directeur. “Nu gaat het nog 
om individuele dieren, maar we verwachten 
uiteindelijk dat ook roedels ons land zullen 
binnenkomen. Ook het komend jaar zal IFAW 
zich daarom blijven inzetten voor het imago 
van de wolf.”
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Het welzijn van individuele dieren, 
de gezondheid van populaties en de 
duurzaamheid van de ecologische 
systemen waarbinnen zij hun leefgebied 
hebben, zijn onlosmakelijk met elkaar 
verweven. Dat is ook de reden waarom 
het IFAW dierenwelzijn en natuurbehoud 
met elkaar verbindt en waarom wij ons 
op het gebied van natuurbescherming 
vooral op kwetsbare sleutelsoorten 
richten, omdat die ecologisch gezien 
van essentieel belang zijn voor het 
ecosysteem zelf. 
Wereldwijd is er sprake van achteruitgang 
van toch al kwetsbare natuurgebieden 
als gevolg van klimaatverandering en 
menselijke activiteiten. Het afbrokkelen 
van natuurlijke leefgebieden lijdt 
onvermijdelijk tot steeds meer 
confrontaties tussen wilde dieren 
enerzijds en mensen, huisdieren en vee 
anderzijds. De gevaren voor wilde dieren 
en hun leefgebieden beperken zich niet 
tot landen, zeeën en continenten. Onze 
holistische aanpak van de bescherming 
van de natuur impliceert, dat we ons 
verdiepen in de politieke, culturele 
en economische factoren die aan die 
gevaren bijdragen.

Behoud van 
ecologische 
systemen
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Vanuit deze holistische visie heeft het IFAW voor meerdere jaren hulp toegezegd voor de 
beveiliging van Amboseli Tsavo Kilimanjaro in Kenia, een uitgestrekt natuurgebied met de grootste 
olifantenpopulatie van Kenia. In 2017 bereikten we een belangrijke mijlpaal met de oprichting van 
de Kitenden Conservancy Trust in samenwerking met de lokale Maasaigemeenschap. De oprichting 
van deze trust is een belangrijke stap naar erkenning van dit stuk land als beschermd natuurgebied 
in gemeenschappelijk eigendom, dat haar bewoners mogelijkheden biedt om duurzaam in hun 
levensonderhoud te voorzien. Tegelijk biedt het olifanten die tussen Amboseli National Park en West 
Kilimanjaro heen en weer trekken, een veilige doortocht.

Weer een stap verder in de bescherming 
van leefgebied voor olifanten

Omdat ons werk dat we met steun van lokale gemeenschappen uitvoeren, effectiever is als die 
gemeenschappen ook worden toegerust, betaalt het IFAW de studiebeurs voor 60 studenten uit de 
regio die een aan natuurbescherming gerelateerde studie en carrière gaan beginnen. Ook investeren 
we in de opleiding van 30 lokale natuurbeschermers en hun nieuwe kamp. Het rendement van onze 
investeringen in de instandhouding van het grotere ecologisch systeem is opmerkelijk. Bij de telling 
in februari 2017 in Tsavo Conservation Area bleek de populatie olifanten met 15 procent te zijn 
toegenomen.

Toerusting van gemeenschappen



Honden, katten en andere huisdieren 
spelen een belangrijke rol in de 
samenleving. Als de huisdieren in een 
gemeenschap gedijen en gezond zijn, 
worden overdraagbare ziekten niet 
verspreid en ervaren de mensen een 
hechtere onderlinge band. Omdat ze in 
de nabijheid van mensen leven, worden 
huisdieren in geval van een ramp vaak 
over het hoofd gezien, hoewel ook zij tot 
de slachtoffers behoren.
Ze staan ook bloot aan de gevolgen van 
door mensen veroorzaakte crisissituaties, 
zoals een economische recessie of 
huiselijk geweld. Hun afhankelijkheid 
van de zorg van mensen betekent dat 
zij dan juist bijzondere aandacht en 
ondersteuning nodig hebben.

Bescherming van
gezelschapsdieren
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Helaas is huiselijk geweld aan de orde van de dag in 
onze samenleving. Gelukkig is er een goed vangnet 
voor de -meestal vrouwelijke- slachtoffers. Voor hun 
huisdieren gaat dat helaas niet op. Daarom zet het IFAW 
zich sinds 2014 in om dieren op te vangen uit huiselijke 
geweldsituaties. 

Dieren zijn bij huiselijk geweld ook vaak slachtoffer 
van mishandelingen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat 
slachtoffers van huiselijk geweld gemiddeld 52 weken 
langer in een geweldssituatie blijven, simpelweg omdat 
ze hun huisdier niet achter willen laten. Met alle gevolgen 
van dien. En als het slachtoffer dan toch vlucht en niets 
anders kan dan het dier achterlaten, richt de dader uit 
wraak zijn woede op het dier of wordt de hond of kat 
gebruikt als chantagemiddel. Een onhoudbare situatie, 
waar het IFAW een einde aan wil maken.

Landelijk netwerk
Rianne Haaijema, projectleider van Blijf van mijn Dier, 
startte na haar studie dierenmanagement als stagiair bij 
het IFAW. Tijdens haar studie deed ze onderzoek naar 
huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland. 
Het onderwerp liet haar niet los. Na een succesvolle 
pilot groeide het project heel snel en nu werken we 
al samen met 17 vrouwenopvanglocaties en ruim 
veertig gastgezinnen. Bij deze gastgezinnen worden de 
huisdieren tijdelijk opgevangen. “Wat we concreet doen 
is ervoor zorgen dat een dier wordt opgehaald uit een 
gevaarlijke situatie”, legt Rianne uit. “Het slachtoffer 
brengt haar huisdier naar een met ons afgesproken locatie 
en daar nemen wij het dier van haar over. Soms moet 
de dierenpolitie inspringen als de situatie te gevaarlijk 
wordt. Daarna gaat het huisdier voor onderzoek naar 
een dierenarts die het dier een soort ‘APK’ geeft. Het 
dier krijgt een volledige controle, de inentingen worden 
nagekeken en de chip wordt afgelezen. Intussen kijken wij 
in ons netwerk van gastgezinnen waar de dieren tijdelijk 
kunnen worden opgevangen. Iedere twee weken krijgt de 
eigenaresse via de Blijf van mijn Dier medewerkers een 
update van het gastgezin met foto’s of filmpjes.”
Dat Blijf van mijn Dier nu zo goed op de rails staat, is 
Rianne trots op. “We hebben sinds we zijn begonnen zo’n 
150 dieren kunnen helpen aan een veilige plek, een kleine 
zestig daarvan in het afgelopen boekjaar. Dit aantal groeit 
alleen maar. Ik denk niet dat dit komt omdat er meer 
huiselijk geweld is, maar omdat mensen ons nu steeds 
beter weten te vinden.” 

Actie – Impact - Resultaat

Grote stap vooruit
Eind 2015 werd Blijf van mijn Dier door de toenmalige 
staatssecretaris Van Dam, in de Tweede Kamer geroemd 
als modeloplossing voor het verborgen probleem dat 
huisdieren niet welkom zijn in de vrouwenopvanghuizen. 
Tot voor kort. In november 2016 heeft het IFAW een 
overeenkomst gesloten met het Oranjehuis van de Blijf 
Groep in Amsterdam, die ook huizen heeft in Alkmaar 
en Almere. De medewerkers zijn van mening dat voor 
zowel slachtoffer als huisdier het beter is als slachtoffers 
van huiselijk geweld samen met hun huisdier opgevangen 
kunnen worden. Daarmee zet het project een grote stap 
vooruit. “En dit is ook uiteindelijk het doel dat het IFAW 
voor ogen heeft: gezamenlijke opvang”, stelt Rianne. De 
samenwerking met het Oranje Huis wordt ondersteund 
door de gemeente Amsterdam. “Het mooie aan dit 
project is dat we zowel maatschappelijk bezig zijn, als 
met dierenwelzijn. We werken niet alleen met dieren 
maar ook met hun eigenaren. Doordat je de dieren helpt, 
help je ook mensen, gezinnen. Deze hulp was er nog 
niet eerder. Eindelijk komt er nu meer aandacht voor 
dierenmishandeling bij huiselijk geweld.” Ook uit de 
hoek van de politie komt steeds meer aandacht voor dit 
vraagstuk. Rianne heeft het afgelopen jaar gastlessen 
gegeven op de politieacademie.

Steun van Fondsen
Dankzij de steun van de Adessium Foundation heeft 
het project afgelopen jaar een tweede medewerker 
kunnen aannemen op het project. De steun van 
Stichting Het Waardige Dier zorgt voor de dekking van 
de dierenartskosten bij de noodopvang van de dieren. 
“Verder hebben we veel te danken aan ons netwerk. 
Zo helpt de gemeente Zwolle bijvoorbeeld met de 
crisisopvang in de avonden en weekenden en betalen voor 
de kosten van de opvang van de dieren de eerste 48 uur. 

Hoe ziet de toekomst eruit?  
In de toekomst zouden we graag zien dat meer 
opvanglocaties hun deur openen voor huisdieren. Uit 
ervaring weten we nu dat het voor de slachtoffers een 
ongelooflijke steun is als zij hun huisdier bij zich kunnen 
houden.
Daarnaast werken we er hard aan om vanuit de overheid 
en de gemeenten meer draagvlak te creëren voor ons 
project Blijf van mijn Dier.

Werken aan dierenwelzijn 
én maatschappelijk 
bezig zijn

Rianne Haaijema - Projectleider Blijf van mijn Dier
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Onze oceanen en de diersoorten die 
erin leven worden door meer gevaren 
bedreigd dan ooit tevoren. Het IFAW 
zet zich op verschillende manieren in 
voor de instandhouding en bescherming 
van zeediersoorten en voor de wateren 
waarin zij leven: we voorkomen 
botsingen met schepen en verstrikkingen 
in visnetten, reduceren geluidoverlast 
onder water, beschermen trekroutes 
en leefgebieden, vragen aandacht voor 
de gevaren die de illegale handel in 
zeezoogdieren vormt, en strijden voor 
de instandhouding van het wereldwijd 
verbod op de walvisjacht.

Bescherming van 
zeezoogdieren
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Van oudsher was de oceaan een stille, serene en veilige 
leefomgeving voor dieren. Sinds de gigantische toename 
van scheepvaart, seismische technologieën om de 
zeebodem in kaart te brengen en het gebruik van sonar 
is de stilte onderwater veranderd in een kakofonie van 
ontwrichtend en zelfs dodelijke geluid. Het IFAW werkt 
aan het terugdringen van deze Ocean Noise.

Ocean Noise is een ware marteling voor zeezoogdieren als 
walvissen en dolfijnen die voor een groot deel afhankelijk 
zijn van hun gehoor en hun gezang. Het geluid 
achtervolgt ze over honderden kilometers en is funest 
voor hun vermogen om te navigeren, voedsel of een 
partner te vinden en natuurlijke vijanden op te merken. 
Ocean Noise wordt ook wel genoemd als oorzaak voor de 
massale strandingen van walvissen en dolfijnen. Ook zorgt 
de continue geluidsbelasting voor inwendige bloedingen 
of ander ernstig letsel bij zeedieren.

Sonic Sea
Om dit onzichtbare probleem duidelijk in beeld te 
krijgen, heeft het IFAW vorig jaar de documentaire 
‘Sonic Sea’ gepresenteerd. Met hulp van vooraanstaande 
wetenschappers maakt deze film op schokkende wijze 
duidelijk hoe sterk geluidsoverlast in de wereldzeeën de 
laatste decennia is toegenomen, en hoe groot de impact is 
op het vermogen van walvissen om te communiceren en 
te kunnen overleven. Op 21 september 2016 organiseerde 
IFAW Nederland een exclusieve voorpremière voor haar 
donateurs. Het was een verhelderende avond voor de 
velen die onbekend waren met het drama dat zich voor 
veel dieren onder de zeespiegel afspeelt. 

Actie – Impact - Resultaat

Campagne Ocean Noise
De exclusieve voorpremière van de film was de aftrap 
voor een campagne rond Ocean Noise waarmee IFAW 
Nederland het komende jaar verder gaat. De Nederlandse 
overheid heeft Ocean Noise als prioriteit genoemd op een 
grote internationale Oceaanconferentie in juni 2017. Met 
die Nederlandse prioriteit wil het IFAW aan de slag. 

Ocean Noise - 
Een oorverdovend 
groot probleem

Arien van der Heijden - Directeur Stichting IFAW
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Financieel overzicht
Stichting IFAW
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Boekjaar afgesloten op 30 juni 2017

Ook in boekjaar 2017 nam Stichting IFAW actief en via fi nanciële ondersteuning deel aan projecten en campagnes die 
de verbetering van het welzijn van dieren en de instandhouding van hun leefgebieden ten doel hebben. Op het gebied 
van fi nancieel beheer kan gemeld worden, dat de Organisatie haar programmadoelen heeft verwezenlijkt binnen een 
fi nancieel gezond klimaat. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgaven per programmagebied
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Het boekjaar werd met een batig saldo van €1,2 miljoen afgesloten. Over boekjaar 2017 werd door de Organisatie 
€5,7 miljoen, exclusief het netto beleggingsresultaat, aan inkomsten uit fondsenwerving verantwoord. Deze inkomsten 
werden uit diverse bronnen gegenereerd, zoals hieronder aangegeven.
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21% 22%
1%

Bestedingen aan Kernactiviteiten IFAW 2016/2017
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Het merendeel van de inkomsten komt binnen als reactie op oproepen in onze periodieke nieuwsbrieven. In deze 
nieuwsbrieven en andere uitingen informeren wij onze donateurs en potentiële donateurs over de doelstellingen en de 
resultaten van het werk van het IFAW. We bieden de lezer ook altijd de gelegenheid om direct iets te doen voor dieren 
en stellen hen in de gelegenheid een bijdrage over te maken middels de bijgesloten acceptgirokaart. De inkomsten 
uit educatieve mailings namen in boekjaar 2017 ten opzichte van boekjaar 2016 af. Deze afname is voornamelijk te 
herleiden tot een daling in de giften van vaste maandelijkse donateurs. De gedaalde inkomsten uit direct marketing 
was voorzien, omdat we in boekjaar 2017 verwachtten minder donateurs te hebben in vergelijking met 2016. Deze 
daling werd echter gecompenseerd door de stijging in fondsen/subsidies die Stichting IFAW van de overheid en andere 
organisaties zonder winstoogmerk mocht ontvangen ter financiering van specifieke projecten.

Het IFAW is verplicht om de geoormerkte fondsen ter ondersteuning van specifieke programma’s aan te wenden. In 
boekjaar 2017 ontving Stichting IFAW een subsidiebijdrage van €363.000 (€76.000 in boekjaar 2016) om door te gaan 
met de strijd tegen wildlifecriminaliteit in landen in de Hoorn van Afrika gedurende de periode van 1 juli 2016 tot 
en met 30 juni 2017. In boekjaar 2016 ontving het IFAW eerder een subsidie van IUCN, National Committee of The 
Netherlands. Het programma `Wildlife Crime Programme Law Enforcement Component’ wordt gefinancierd door het 
Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zake.

In februari 2017 gingen Stichting Adessium, kantoor houdende in Rotterdam, en Stichting IFAW voor de duur van drie 
jaar een samenwerking aan in het kader van IFAW’s Nederlands project Blijf van mijn Dier. Voor dit project, dat opvang 
biedt aan huisdieren die komen uit een huiselijk geweld situatie, werd door Stichting Adessium in boekjaar 2017 een 
subsidiebijdrage van €50.000 toegekend.

Financieel overzicht
IFAW wereldwijd
Totaal	opbrengsten	1	juli	2016	-	30	juni	2017

Giften	van	donateurs 51,491 44%
Legaten	en	erfstellingen 16,368 14%
Schenkingen	in	de	vorm	van	goederen	en	diensten 44,886 38%
Beleggingen	en	overige	bedrijfsopbrengsten 4,500 4%

117,245 100%

International	Fund	for	Animal	Welfare
Toerekening	kosten	uitvoering	programma’s	en	bedrijfskosten
boekjaar	eindigend	op	30	juni	2017
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International	Fund	for	Animal	Welfare,	Inc Verenigde	Staten 93.3% 6.7%
International	Fund	for	Animal	Welfare	IFAW	in	Action Verenigd	Koninkrijk 92.7% 7.3%
International	Fund	for	Animal	Welfare	(IFAW) Verenigd	Koninkrijk 83.8% 16.2%
International	Fund	for	Animal	Welfare	Inc./																									
Fonds	international	pour	la	protection	des	animaux	inc Canada 84.4% 15.6%
Stichting	IFAW	(International	Fund	for	Animal	Welfare) Nederland 84.3% 15.7%
IFAW	Internationaler	Tierschutz-Fonds	gGmbH Duitsland 88.3% 11.7%
Fonds	International	pour	la	protection	des	animaux										
(IFAW	France) Frankrijk 73.1% 26.9%
International	Fund	for	Animal	Welfare	(Australia)	Pty	Limited Australië 76.5% 23.5%
International	Fund	for	Animal	Welfare	NPC Zuid-Afrika 94.3% 5.7%
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International	Fund	for	Animal	Welfare
Geconsolideerde	Jaarrekening	IFAW	(voor	accountantscontrole*)
Over	de	boekjaren	eindigend	op	30	juni	2017	en	2016	(x	USD	1000)

VERKLARING	INZAKE	FINANCIËLE	POSITIE $	2017 $	2016

Activa
Liquide	middelen 23,775 20,804
Vooruitbetaalde	kosten	en	overige	(kortlopende)	vorderingen 8,753 11,142
Vaste	activa 18,321 18,635
Investeringen 55,908 52,271
Totaal	activa 106,757 102,852

Passiva
Crediteuren	en	overige	(kortlopende)	schulden 8,760 10,131
Overige	schulden 11,796 12,155
Totaal	passiva 20,556 22,286

Vorderingen	minus	schulden 86,201 80,566

Totaal	passiva 106,757 102,852

OVERZICHT	VAN	ACTIVITEITEN $	2017 $	2016

Opbrengsten
Giften	van	donateurs 51,491 55,868
Legaten	en	erfstellingen 16,368 16,519
Schenkingen	in	de	vorm	van	goederen	en	diensten 44,886 57,107
Beleggingen	en	overige	bedrijfsopbrengsten 4,500 1,377
Totaal	opbrengsten 117,245 130,871

Uitgaven
Kosten	uitvoering	programma’s	en	bedrijfskosten 113,282 126,494

Saldo	opbrengsten	en	uitgaven 3,963 4,377
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Stichting IFAW
Javastraat 56
2585 AR  Den Haag

070 3355011
info-nl@ifaw.org
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