wilde dieren en vrouwenrechten
in Loita Forest in Kenia

Wat hebben vrouwenrechten te maken met het redden van
dieren? Heel wat, althans in Loita Forest, dat eigendom is van
de Maasai…
IFAW’s antistropersprogramma ‘tenBoma’ is onlangs ook in Loita
van start gegaan, waar de meest zeldzame olifanten van het land
zich schuil houden. Zo helpen we tegelijk een bos in stand te
houden dat door de Maasai als heilig gebied wordt beschouwd.
Er zijn daar nog zo’n 450 olifanten over, nadat ze in de afgelopen
jaren een belangrijk doelwit van stropers zijn geweest.
Met uw steun helpt u veel Maasai-vrouwen vooruit (en uit hun
cultureel bepaalde rolpatroon als vrouw te stappen), en dat alles
komt uiteindelijk ook hun dieren ten goede.
Nolari Baari, een Maasai-vrouw die meedraait in patrouilles in
haar omgeving en zo de olifanten van Loita tegen stropers
beschermt, verwoordt het zo:
“The kijiji- [dorp/tenBoma] aanpak om de natuur te beschermen
spreekt me aan. Vrouwen in andere dorpen hebben ook al twee
groepen gevormd en willen net zo worden toegerust als wij. Wij
zien een toekomst voor tenBoma. Kitejo ashe (onze manier om
‘dank u wel’ te zeggen).”

We verzekeren u dat Stichting IFAW uw persoonsgegevens behandelt in overeenstemming met de van toepassing zijnde
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wereldwijd en om u te informeren over andere mogelijkheden om dieren te helpen via onze programma’s in het kader
van fondsenwerving en belangenbehartiging voor dieren. Voor zover wettelijk toegestaan mag het IFAW uw
contactgegevens delen met derden, zoals onze IFAW-kantoren in andere landen en onze externe dienstverleners. Het
IFAW mag uw contactgegevens ook aanvullen met gegevens uit externe bronnen. Als u wilt dat wij anders dan op
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Neem voor meer informatie
over deze of andere IFAWprojecten contact op met
de donateursafdeling
NL-Repeats

Stichting IFAW, Javastraat 56, 2585 AR Den Haag.
Telefoon: 070 3355011 of per e-mail: info-nl@ifaw.org
Rekeningnummer: NL58 INGB 0654 7693 46 o.v.v.
mei update
www.ifaw.org

ifaw in
actie
50 jaar in actie
voor dieren

Nania en Lani maken
vorderingen

Geachte heer/mevrouw,

Twee weesolifanten uit twee
verschillende landen maken
geweldige vorderingen.

Toen Brian Davies 50 jaar geleden in Canada voor
het eerst het ijs op ging om het voor zeehonden op
te nemen, kon hij niet vermoeden dat dit het begin
zou zijn van een wereldwijde beweging. Het IFAW is
intussen uitgegroeid tot een van de meest effectieve,
gerespecteerde en invloedrijke dierenwelzijns- en
natuurbeschermingsorganisaties ter wereld.
Bij onze cruciale missie hebben wij ons steeds laten
leiden door twee constanten: een gedrevenheid om
te doen wat in moreel opzicht goed is, en de niet
aflatende steun van betrokken mensen zoals u.
Hopelijk beleeft u veel plezier aan onze nieuwe
programma-update IFAW in Actie, als u leest wat we
met uw hulp allemaal voor dieren bereiken.
En wat de volgende 50 jaar betreft? Met onze
deskundige medewerkers en projecten wereldwijd
zijn we beter dan ooit in staat om de complexe
uitdagingen waar we voor staan, het hoofd te
bieden.
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan een wereld
waarin dieren en mensen samen kunnen leven in
harmonie.

Azzedine Downes
President-directeur IFAW

Nania is in haar nieuwe
‘boma’ gearriveerd, een
veilig omheind terrein. We
hebben deze jonge
weesolifant naar de nieuwe
weide in Burkina Faso
overgebracht, waar ze
gedurende langere tijd zal worden verzorgd en voorbereid
op haar uiteindelijke terugkeer naar de vrije natuur.
Aangezien Nania intussen ook een hechte band had met
een schaap, Whisty genaamd, hebben we beide dieren
maar overgeplaatst. Whisty heeft een rustgevende invloed
op haar terwijl ze de beelden en geuren van haar nieuwe
locatie in zich opneemt.
We hebben ook fantastisch nieuws uit Zambia over Lani,
een ander olifantenkalfje; zij is de nieuwste telg van de
IFAW-GRI familie. Ze heeft inmiddels kennis gemaakt met
de andere weesdieren in het Elephant Orphanage Project.
Voor haar betekent dat een enorme stap vooruit, het toont
aan dat zowel haar kracht als haar gezondheid is
verbeterd. De andere kalveren, Kasewe, Mkaliva en Tuko,
tonen belangstelling voor Lani en ontfermen zich over
haar. Zo ontwikkelen zich sociale banden die onmisbaar
zijn tijdens de voorbereiding op een terugkeer naar
de vrijheid.
Elk dier afzonderlijk is van waarde – en dankzij uw steun
kunnen deze twee olifanten op krachten komen, volledig
herstellen en voorbereid worden op uitzetting in het wild.

kijk hier hoe uw steun
bijdraagt aan een betere
wereld voor mens en dier.

redding voor
zeldzame dieren
in tasmanië

de wolven zijn terug

Het bij Australië horende eiland Tasmanië kent een
verbazingwekkende verscheidenheid aan inheemse
diersoorten. Sommige van hen leven nergens anders
in de wereld, zoals de Tasmaanse duivel.
In samenwerking met het IFAW heeft Bonorong
Wildlife Sanctuary het eerste hospitaal voor wilde
dieren geopend in Tasmanië. Hier is IFAW’s
dierenarts Dr. Ruth Pye met een klein team werkzaam
om zieke, gewonde en verweesde wilde dieren te
behandelen. Velen van hen zijn slachtoffer van
aanrijdingen, aangevallen door honden of gewond
geraakt als gevolg van natuurbranden of
landontginning. Zonder de toegewijde Bonorongmedewerkers en uw steun zouden deze dieren,

aanvaringen met
schepen: straat van
gibraltar hotspot
in europa
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waarvan velen bedreigd zijn, eenvoudigweg geen
kans hebben om te overleven. Dit hospitaal biedt de
essentiële medische zorg die deze dieren nodig
hebben voordat ze in het rehabilitatieproces komen
voor een eventuele terugkeer in het wild.

Zeezoogdieren en snelle vaartuigen komen maar al
te vaak met elkaar in botsing. En een van de hotspots
van dit soort aanvaringen is de Straat van Gibraltar.
Samen met partner SOS Dolfijn was het IFAW bij de
jaarlijkse zeezoogdierendagen eind februari op Texel.
Vertegenwoordigers van de overheid, ngo’s en
onderzoeksinstituten kwamen samen om bij te
praten over de laatste onderzoeken, acties en beleid.

Het aantal wolven in Duitsland neemt toe. In
controlejaar 2017/2018 telden we 73 roedels, 31
paartjes en drie solitaire wolven. Hoewel wolven
meestal op wilde prooidieren jagen, doden ze soms
ook schapen en runderen. Juist die gevallen worden
breed uitgemeten in de media, ook al worden de
schapen- en veeboeren door de overheid
gecompenseerd voor doodgebeten dieren. Ons
streven is om samen met alle belanghebbenden
innovatieve methoden te ontwikkelen die wolven,
mensen en vee beter beschermen.
Effectieve beschermingsmaatregelen zijn van
cruciaal belang om vee veilig buiten te laten grazen
en potentiële conflicten tussen veehouders en
wolven in de kiem te smoren. Helaas kosten deze

Op dit punt kan het IFAW bijspringen. We stellen
fondsen beschikbaar aan schaapherders die
waakhonden inzetten voor de bescherming van hun
kudden. Voor veel schaapherders vormen
dierenvoeder en de dierenarts de grootste
kostenposten. Dankzij u helpen wij schaapherders
die al maatregelen hebben genomen om hun kudde
tegen wolven te beschermen en op die manier
helpen we conflicten voorkomen. Deze innovatieve
oplossing bevordert het welzijn van zowel wolven
als mensen.

Naast de vertoning van de documentaire Sonic Sea
over onderwaterlawaai hield Eleonora Panella,
campaigner van het EU-kantoor in Brussel, een lezing
over ons onderzoek naar aanvaringen tussen
walvissen en schepen in de Straat van Gibraltar.
Verschillende walvissen en dolfijnen leven in dit
voedselrijke gebied dat wordt doorkruist door ferries,
containerschepen en vele kleine schepen.

wildlifecriminaliteit:
speurhonden
in opleiding

Maar er is een eenvoudige oplossing om
zeezoogdieren te beschermen tegen aanvaringen
met schepen: snelheidsbeperkingen.

Er is een nieuw middel in aantocht voor de strijd
tegen ivoorsmokkelaars.
Ivoor is ongelooflijk gewild op de zwarte markt en
omvangrijke criminele netwerken houden zich bezig
met de smokkel van ivoor over de hele wereld. De
illegale handel in wilde dieren is zelfs de op drie na
grootste illegale markt, na drugs, wapensmokkel
en mensenhandel.

En uit ons onderzoek blijkt dat langzamer varen niet
alleen voorkomt dat schepen walvissen aanvaren,
maar ook zorgt voor minder onderwaterlawaai en
uitstoot van schadelijke gassen. Een belangrijke
maatregel dus die we bepleiten bij scheepvaarders
en overheden.

Het IFAW helpt mee in de strijd tegen de
smokkelaars: we geven uitgebreide trainingen aan
douanebeambten en dringen aan op effectievere
wetgeving en strengere handhaving. En IFAW
Frankrijk werkt al enige tijd samen met de regering
van Benin bij de training van honden die ivoor
kunnen opsporen, zodat smokkelaars tijdig worden
ontmaskerd.

zie ifaw.org voor
meer informatie
International Fund for Animal Welfare

extra veiligheidsmaatregelen geld, en hoewel de
meeste deelstaten geld beschikbaar stellen voor de
aanschaf van hekwerken of waakhonden, betalen ze
niet de kosten van onderhoud daarvan.

Een hond trainen, een olifant redden – uw steun
helpt ons om door te gaan met de bescherming van
olifanten op even onverwachte als belangrijke
manieren.
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