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Vijftig jaar geleden pakte IFAW één probleem aan, dat 
één diersoort bedreigde, in slechts één werelddeel. 
Met het Europese handelsverbod op de producten 
van zadelrobjongen in 1983 werd meer dan 1 miljoen 
zeehondenpups gered. Sindsdien werkt IFAW aan 
meerdere problemen, die meerdere diersoorten 
bedreigen, in meer dan 40 landen. 

De problemen waar we mee te maken hebben, 
worden met de dag groter en complexer. Meer 
handel in wilde dieren. Meer geluidshinder op zee. 
Meer verlies van leefgebieden. Meer hevige stormen. 
Dit vraagt ook om andere oplossingen. We zijn als 
organisatie flexibeler geworden, leergieriger, we 
staan open voor vernieuwende ideeën en vormen  
van samenwerking. Kortom, we hebben geleerd  
fris te denken en gedurfd te handelen.

En dat doen we dus ook al. We zetten terrorisme-
bestrijdingstactieken in tegen stropers in Kenia en 
India. We werken samen met technologiebedrijven 
om wildlife crime online aan te pakken. We werken 
ook samen met wetenschappers om nieuwe 
methoden te ontwikkelen voor het bevrijden  
van walvissen die in vistuig verstrikt raken. 

Toch zijn we ons in dat gehele veranderingsproces 
blijven focussen op datgene waar we goed in zijn:  
we helpen mens en dier samen in balans te leven. 
 
Een van de belangrijkste lessen die we de afgelopen 
50 jaar hebben geleerd, is dat als mensen beter voor 
zichzelf kunnen zorgen, ze vaak ook beter in staat zijn 
om voor hun dieren en hun leefomgeving te zorgen. 
Daarom doen we ons uiterste best om gemeen-
schappen bij de bescherming van de natuur te 
betrekken, zoals bijvoorbeeld in India, waar we  
het Manas National Park helpen beschermen. 
 
We begrijpen ook hoe belangrijk individuele dieren 
zijn. Eén dier kan het verschil betekenen tussen het 
voortbestaan of het uitsterven van een hele soort. 
Voor ons is het dus meer dan de moeite waard om 
één olifant in Burkina Faso of één grote kat in El Paso 
(Texas) te redden.
 
Door dieren te redden, te rehabiliteren en weer uit te 
zetten, één voor één, door kritieke leefgebieden te 
beschermen en ze tot bloei te brengen, kunnen we 
diersoorten én onszelf redden.
 
 

Nu we onze vijftigste verjaardag vieren, vragen we 
ons af wat ons heeft gemaakt tot wie we zijn. We 
hebben de behaalde successen en de plannen voor 
de toekomst goed bekeken, en hier is ons antwoord.
 
Bij IFAW zien we de wereld zoals deze is en dat dwingt 
ons om die te veranderen. Waar andere organisaties 
zich alleen inzetten om diersoorten te redden, zet 
IFAW ook in op het redden, rehabiliteren en weer 
uitzetten van individuele dieren, één voor één. Waar 
andere organisaties zich uitsluitend op dieren richten, 
houdt IFAW zich al 50 jaar bezig met de hulp aan 
dieren, mensen en leefgebieden. 
 
Dat is een hele opgave. De uitdagingen waar we mee 
te maken hebben zijn urgent, complex en hardnekkig. 
Om die uitdagingen op te lossen, bekijken we ze 
vanuit verschillende invalshoeken, leggen we 
verrassende verbanden en doorbreken we ingesleten 
gewoonten.

Tegenwoordig beschikt IFAW over de infrastructuur 
en de invloed om groot te denken, gedurfd te 
handelen en partners voor onze aanpak te winnen. 

 Van oudsher actief voor dieren in nood hebben we 
ook capaciteit opgebouwd om zelf reddingsacties uit 
te voeren. We hebben geïnvesteerd in ultramoderne 
apparatuur, variërend van een uniek onderzoeks-
vaartuig tot hondenhokken die tegen extreme kou 
bestand zijn. We hebben intussen kantoren in 16 
landen en onderhouden projecten in 40 landen.  
Ons team telt in totaal 328 mensen - experts op het 
gebied van biologie en zoölogie, forensische en 
politieke wetenschappen, wetshandhaving en 
noodhulp.
 
Als voorbereiding op de komende 50 jaar hebben  
we onze organisatie - waaronder onze website  
- een nieuw gezicht gegeven. Dit nieuwe merk is  
meer dan een weerspiegeling van de bonafide  
kanten van de organisatie of een middel om het 
publiek uit te breiden. Het nieuwe design helpt ons 
een wereldwijde beweging op gang te brengen. En 
we geloven erin dat dat gaat lukken. Een merk en een 
website die op ons lijken: gedurfd, meeslepend en 
boordevol goede verhalen. Dat draait om dieren. 
Daarom is de ‘a ‘ in IFAW onderstreept.
 
Nooit eerder zijn we beter in staat geweest om dieren 
en mensen samen in balans te laten leven. En dat is 
ook precies wat we de komende tijd gaan doen. 

50 jaar samen sterk— 
een ontwikkeling om 
trots op te zijn

ifaw in 2019

  De oprichter 
van IFAW met 
een zadelrob. 
IFAW werd in 
1969 opgericht, 
om de Canadese 
zeehondenjacht 
te bestrijden.

  IFAW’s 
noodhulpteam 
helpt en redt 
dieren na 
Camp Fire, 
Californië’s 
grootste 
bosbrand ooit. 



visie:  
mens en dier  
samen in balans

missie:  
fris denken en 
gedurfd handelen 
voor dier, mens  
en aarde
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Ik sloot me aan bij IFAW vanuit de overtuiging dat het welzijn van dieren en van onze 
planeet nauw verweven is met de mensen die dezelfde ruimte delen. Velen van ons 
gaat het welzijn van onze planeet en alles wat erop leeft zeer aan het hart. Maar mijn 
ervaring als organisatiestrateeg leert me, dat bezorgdheid niet genoeg is. Er is ook 
actie nodig. En voor het succesvol oplossen van problemen is een geïntegreerde 
aanpak onmisbaar. Ik ben er dan ook trots op deel uit te maken van IFAW, omdat  
we tastbare resultaten boeken in het veld, aan de onderhandelingstafel, in lokale 
gemeenschappen en wereldwijd. 
 
hoe we dit doen?
 
Met eerlijkheid en moed. We accepteren geen patstelling en laten de soms harde 
waarheid horen. Wij roepen op tot het nemen van verantwoordelijkheid en bepleiten 
oplossingen bij regeringsleiders en topmensen in het bedrijfsleven. Maar ook met 
het oog op de lange termijn rollen we de mouwen op, gaan we de echte uitdagingen 
aan en leveren we onze bijdrage, waar en wanneer een beroep op ons wordt 
gedaan. Hoe groter de uitdagingen zijn waar we mee worden geconfronteerd,  
hoe volhardender we de uitdaging tegemoet gaan.

en we blijven vindingrijk
 
In boekjaar 2018 werden flinke stappen gezet met onze succesvolle initiatieven op 
het gebied van dierenwelzijn en natuurbescherming, reddingsacties, rehabilitatie, 
onderwijs en voorlichting en internationale overeenkomsten. We zijn creatief en  
met volle inzet op zoek gegaan naar de juiste partners, op het juiste moment.  
Deze inspanningen werpen haar vruchten af. Vanuit de hele wereld ontvangen  
we steun voor ons werk, van individuele donateurs, maar ook van stichtingen en 
overheidsinstanties. Zij helpen ons bij te dragen aan een wereld waarin mens en  
dier in balans zijn.
 
Er is zoveel andere nood in de wereld waar steun voor wordt gevraagd, dat echte 
resultaten boeken een zaak van de lange adem is. Terugkijkend op een halve eeuw 
IFAW in actie, hebben we het aan onze donateurs te danken dat we zoveel hebben 
bereikt. We boeken voortdurend vooruitgang op vele cruciale terreinen die het 
welzijn van dieren aangaan. Maar zonder politieke, maatschappelijke en financiële 
steun hadden we het niet gered. 
 
Daarom wil ik ieder van u die onze missie en onze projecten steunt, namens de 
IFAW-familie hartelijk bedanken. 
 
Joyce C. Doria
Voorzitter Raad van Bestuur

bericht 
van de 
voorzitter 
van het 
bestuur

  IFAW-leden en partners poseren 
voor een groepsfoto nadat de 
geredde zeekoe Washburn ingeladen 
is voor haar reis naar Florida, 
waar ze vrijgelaten wordt. 

 China

Meer dan 2500 honden werden gered door 
dierenwelzijnshulpverleners. IFAW verzorgde 
vaccinaties en veterinaire zorg.

 Canada

Een zadelrob aan de Canadese oostkust,  
waar de zeehondenjacht een grote bedreiging 
vormt voor wilde dieren.

 Rusland

Een geredde en gerehabiliteerde tijger, genaamd 
Zolushka (Russisch voor Assepoester), werd in mei  
2013 vrijgelaten.

 Verenigde Staten

Shannon Walajtys, Programma Noodhulp & Risico 
Beperking, verzorgt een gewond paard in Fulton 
County in Arkansas.

 Morocco

Een berberaap in zijn met atlasceder 
gevulde leefomgeving, waar 80% van de 
Marokkaanse populatie leeft.
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leiderschap

In de afgelopen 22 jaar bij IFAW heb ik mij vaak afgevraagd wat ik kan doen 
om het verschil te maken. Maar nu we dit jaar de vijftigste verjaardag van 
IFAW vieren, denk ik vooral: Wat kunnen we samen doen?
 
Want als we iets hebben geleerd van de afgelopen 50 jaar, is het wel dat 
niemand van ons hierbij kan worden gemist.
 
Dat weten we uit ervaring. We hebben ouders nodig die hun kinderen leren 
- en kinderen die hun ouders leren - lief te zijn voor dieren. We hebben 
mensen in een gemeenschap nodig die bijvoorbeeld na een orkaan de 
handen ineen slaan om huis- en boerderijdieren te redden. We hebben 
consumenten nodig die ervoor kiezen om geen producten van ivoor te 
kopen. We hebben bedrijven nodig die ervoor kiezen om zulke producten 
niet te verkopen. We hebben draagvlak en bereidheid tot actie nodig om de 
wetgevende instanties op te roepen tot het beschermen van leefgebieden 
voor dieren.
 
De problemen waar we mee te maken hebben zijn enorm. Op vele manieren 
heeft IFAW tijdens die 50 jaar van gestage groei het hoofd geboden aan deze 
uitdagingen. Nu zijn we zo ver, dat we bijdragen aan een wereld waarin mens 
en dier in balans zijn. Wij hebben de deskundigen en de partners om 
oplossingen te bedenken die werken. Wij hebben de infrastructuur en de 
invloed om die oplossingen in praktijk te brengen. En we hebben een 
fantastisch nieuw merk dat we gaan inzetten om een wereldwijde beweging 
in gang te zetten.
 
Op deze pagina’s kunt u lezen over alles wat we in het afgelopen jaar hebben 
bereikt, zoals het afwenden van milieurampen en ander onheil, het redden 
en rehabiliteren van kwetsbare dieren en de hechte samenwerking met 
partners in de gemeenschappen waar we actief zijn. Ik zeg het nogmaals: bij 
dit werk kan niemand van ons worden gemist.
 
Dankzij uw vrijgevigheid heeft IFAW in 50 jaar tijd een overvloed aan 
redenen om te geloven in een toekomst waarin mens en dier samen in balans 
zijn. Met elkaar laten we alle dieren in balans met ons - de mensen - tot bloei 
komen.
 
Met oprechte dankbaarheid,
 
Azzedine T. Downes
President en Algemeen Directeur

bericht 
van de 
algemeen 
directeur 
ifaw

  IFAW CEO Azzedine Downes 
praat met parkwachters van 
het Kasungu National Park  
in Malawi. 



op land - 
behoud van 
leefgebieden 

Wilde dieren hebben wildernis nodig.
 
Desondanks is de mens bezig met het vernietigen van de natuur: in steden 
en buitenwijken, via industriële installaties en fabrieken en op landbouw-
bedrijven. Alleen al in de afgelopen 20 jaar zijn regenwouden over de hele 
wereld met meer dan 130 miljoen 1 hectare in omvang afgenomen, dat is 
ongeveer net zoveel als alle landbouwgrond in China bij elkaar. Als 
natuurlijke leefgebieden verdwijnen, verdwijnen ook de dieren die er leven. 
Volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN) worden 
vier op de vijf 2 bedreigde soorten ernstig bedreigd door verlies van 
leefgebied.
 
Onze ervaring is dat ook mensen daaronder lijden. Daarom zetten we alles 
op alles om de dieren, het land, het water en het luchtruim te geven die ze 
nodig hebben om te floreren. Zo helpen we de mensen om goed voor de 
onvervangbare ecosystemen in hun eigen achtertuin te zorgen. 
 
Om mensen en dieren die in hetzelfde gebied leven, te helpen, beveiligen 
we trekroutes voor dieren om ze toegang tot voedsel en water te geven. Als 
ze wees zijn, gewond zijn, of de kudde uit het oog hebben verloren, helpen 
we ze de weg naar huis terug te vinden. We leren mensen ook hoe ze 
confrontaties met wilde dieren kunnen vermijden en hoe ze hun gewassen 
en vee kunnen beschermen tegen roofdieren. Wanneer dieren op het 
grondgebied van mensen rondzwerven of mensen leefgebieden van dieren 
aan ontwikkelaars verkopen, gaan wij aan de onderhandelingstafel om een 
oplossing te vinden waar alle betrokkenen – mensen én dieren – beter van 
worden.
 
Overal ter wereld stellen we mensen in staat om te investeren in 
natuurbehoud. We introduceren ecotoerisme en door de gemeenschap 
gedragen natuurbeschermingsprojecten die bedreigde diersoorten 
beschermen, mens-dierconflicten verminderen en lokale gemeenschappen 
economisch voordeel opleveren. We stimuleren mensen om natuurlijke 
vormen van levensonderhoud te ontwikkelen zoals landbouw en weverij – 
goedbetaald werk waarmee ze toegang krijgen tot de wereldmarkt en dat 
hen daarbij motiveert om te investeren in natuurbescherming.
 
Net als onze natuurgebieden overstijgt dit werk grenzen, culturen en 
sectoren, en kan het aangepast worden aan elke omvang. In onze visie 
verdient iedereen een veilige, eigen leefomgeving.

deel 1

1 https://www.theguardian.com/environment/2018/mar/23/destruction-of-nature-as-dangerous-as-climate-change-scientists-warn

2 https://www.iucn.org/content/conservation-successes-overshadowed-more-species-declines-%E2%80%93-iucn-red-list-update

https://www.theguardian.com/environment/2018/mar/23/destruction-of-nature-as-dangerous-as-climate-change-scientists-warn
https://www.iucn.org/content/conservation-successes-overshadowed-more-species-declines-%E2%80%93-iucn-red-list-update
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olifantenweeshuis  
en project bescherming  
van leefgebied zimbabwe 

6
Het aantal geredde en 
gerehabiliteerde weesolifanten 
dat door de oppassers van het 
Olifantenweeshuis wordt voorbereid  
op een terugkeer naar de vrije  
natuur.

De dood van een moederolifant  
betekent voor haar jonge kalf vaak een 
doodvonnis. Met financiële steun aan het 
Olifantenweeshuis in Zimbabwe, draagt 
IFAW ertoe bij dat gewonde en 
verdwaalde weesolifantjes niet langer 
hoeven te sterven, maar een kans krijgen 
op een nieuw leven.

Samen met IFAW heeft het 
Olifantenweeshuis een 25-jarige 
pachtovereenkomst gesloten voor een 
gebied van 34.500 hectare in het Panda 
Masuie Forest Reserve. Een historische 
samenwerking tussen overheid en 
particuliere partners, gesteund door de 
Zimbabwaanse Forestry Commission en 
ZimParks. Panda Masuie is nu een veilig 
gebied waar weesolifanten kunnen 
wennen aan een leven in de vrije natuur, 
zodat ze zich na hun vrijlating aansluiten 
bij een wilde kudde. Dit gebied is een 
cruciaal verbindingspunt dat door 
olifanten wordt gebruikt om zich te 
verplaatsen tussen Zambezi National Park 
in het noorden en Kazuma Pan National 
Park in het zuiden. Het behoort tot het 
oostelijke deel van de Kavango-Zambezi 
Transfrontier Conservation Area (KAZA 
TFCA). De TFCA biedt bedreigde 
olifantenpopulaties een veilige doorgang 
als ze zich verplaatsen binnen hun 
traditionele leefgebied, dat zich over  
de landsgrens heen uitstrekt.

Zes weesolifanten die in het 
Olifantenweeshuis in Harare (Zimbabwe) 
met de hand zijn grootgebracht, zijn in 
mei 2018 overgebracht naar een nieuwe, 
speciaal aangelegde boma (leefgebied)  
in een beschermd deel van Panda Masuie. 
Hier worden ze voorbereid op de 
volgende fase in hun traject. Deze 
opvanglocatie is uniek en innovatief van 
opzet, met een speciale ‘interactiezone’, 
waar de weesolifanten op een veilige, 
rustige manier in contact kunnen komen 
met bezoekende wilde olifanten. Zo raken 
ze gewend aan de aanwezigheid van wilde 
olifanten, hun manier van communiceren 
en hun geur. Ook leren ze er zelfstandig 
foerageren en ontwikkelen ze de 
vaardigheden en de kennis die ze nodig 
hebben voor een leven in de vrije natuur. 
Later vormen ze hun eigen kudde of 
sluiten ze zich aan bij een passerende 
wilde kudde.
 
Om de veiligheid van de overgeplaatste 
olifanten te waarborgen, hebben we de 
lokale gemeenschappen bij het project 
betrokken. We helpen deze mensen met 
maatregelen om vreedzaam samen te 
leven met de olifanten in hun ‘achtertuin’. 
Zo helpen we met het plaatsen van 
hekken, zodat mens en dier elkaar zo  
min mogelijk in de weg zitten. Ook 
hebben we een programma in het leven 
geroepen voor de training en uitrusting 

op het land (behoud van leefgebieden) 

van lokaal gerekruteerde parkwachters, 
die worden ingezet tegen stropers. Deze 
parkwachters verdienen hiermee een 
broodnodig inkomen en helpen tegelijk 
de veiligheid van de olifanten te 
waarborgen.
 
 
 
 



18 19International Fund for Animal Welfare jaarverslag 2017-2018

Kasungu National Park in Malawi en 
Lukusuzi en Luambe National Park in 
Zambia zijn grensoverschrijdende parken 
met een groot strategisch belang. Deze 
parken en de tussenliggende gebieden 
waren van oudsher een veilig toevluchts-
oord voor olifanten en andere wilde 
dieren. Aan beide kanten van de grens 
trokken ze ongehinderd door het 
landschap. Inmiddels is hun leefgebied 
verslechterd door de aanleg van wegen, 
houtkap, nederzettingen, boerderijen en 
tabaks- en katoenplantages. Verbindingen 
werden doorgesneden en de jacht op 
bushmeat en commerciële stroperij 
namen toe. Olifanten-, leeuwen- en 
antilopenpopulaties namen sterk af, net 
als andere wilde diersoorten. Vijfentwintig 
jaar geleden telde Kasungu National Park 
zo’n 1.000 olifanten. Nu staat de teller  
op 58. Dankzij het regioproject van IFAW 
en het werk van een gezamenlijk, in  
2016 erkend Malawiaans-Zambiaans 
TFCA-beheerscomité (Transfrontier 
Conservation Area) groeien de populaties 
in het gebied weer en wordt leefgebied 
beter beschermd.
 
In 2016 ontving IFAW een gift van  
het Britse Illegal Wildlife Trade  
Challenge Fund voor het opzetten  
van een project voor uitbreiding van de 
handhavingscapaciteit voor wildlife crime 
binnen het Malawiaanse Department of 
National Parks and Wildlife (DNPW). Met 
deze gift werd de basis gelegd voor het 
door USAID gefinancierde Combating 
Wildlife Crime Program en IFAW’s 
langlopende K-L-L Elephant Landscape 
project. voor olifanten. Hierbij streven we 
naar een holistische aanpak: aandacht 
voor stroperij, de illegale handel in wilde 
dieren, bescherming van leefgebieden, 
maatschappelijke betrokkenheid en 
inrichting van het landschap.

Het Combating Wildlife Crime Program  
is een samenwerking tussen IFAW, 
Lilongwe Wildlife Trust, Wildlife Crime 
Prevention (WCP), Imani Development  
en Malawiaanse en Zambiaanse 
overheidsinstanties. In 2016 zetten  
IFAW en partners de Malawi-brede  
Wildlife Crimes Investigation Unit (WCIU) 
en Community Enforcement Networks 
(CEN’s) op. Ook in boekjaar 2018 waren  
de WCIU en de CEN’s succesvol.

Dankzij de inspanningen van de CEN’s  
en lopende WCIU-activiteiten onder 
verantwoordelijkheid van de DNPW en 
Lilongwe Wildlife Trust zijn er grote 
successen geboekt met de bestrijding 
van stroperij en de illegale handel in wilde 
dieren. Zowel in Kasungu National Park als 
in het Vwaza Marsh Wildlife Reserve 

neemt het aantal olifanten toe. In beide 
reservaten komt stroperij nog maar zelden 
voor, met slechts één incident in Vwaza 
en één in Kasungu in 2017.

In boekjaar 2018 heeft IFAW, in 
samenwerking met DNPW-Malawi,  
124 parkwachters voor Kasungu en  
16 teamleden voor het noodhulpteam 
opgeleid en uitgerust. Samen met 
partners heeft IFAW zich verder 
ingespannen voor een capaciteits-
uitbreiding bij DNPW’s WCIU, voor 
effectief onderzoek naar wildlife crime  
en verbeterde technieken voor het 
verzamelen van informatie. Lilongwe 
Wildlife Trust heeft verbeterde  
systemen opgezet voor monitoring  
van gevangenissen en rechtbanken. 
Ondersteuning van het rechtsapparaat 
heeft geleid tot meer celstraffen voor 
wildlife crimes (stijging van 2,6% naar 
77%); en door het betrekken van de 
gemeenschap bij de parkexploitatie, 
bijvoorbeeld d.m.v. workshops in het 
naaiatelier en instellen van bouwteams,  
is de houding tegenover wildlife positief 
veranderd en is het toezicht op de 
naleving toegenomen. 

Door het opleiden en uitrusten van 
parkwachters, samenwerking met de 
Malawiaanse en Zambiaanse regering,  
en het betrekken van lokale gemeen-
schappen, beschermen we dit grens-
overschrijdende leefgebied - en de 
olifanten en andere dieren die van dit 
gebied afhankelijk zijn. Olifantenstroperij 
in Kasungu is in feite tot nul teruggebracht, 
het aantal arrestaties van smokkelaars en 
stropers is toegenomen, evenals het 
aantal vervolgingen en opgelegde 
straffen. En ook de handhaving van 
wildlifewetgeving in het Zambiaans-
Malawiaanse grensgebied is sterk 
verbeterd.

Omdat er voor de bevolking in het gebied 
maar weinig economische alternatieven 
zijn, werken we samen met lokale 
gemeenschappen om banen te creëren 
die direct en indirect bijdragen aan de 
bescherming van olifanten. Mensen 
kunnen tegenwoordig worden opgeleid 
tot parkwachter en inkomsten verdienen 
door mee te werken aan bouwprojecten, 
parkvoertuigen te onderhouden of 
uniformen te naaien voor parkwachters. 

200+ 
Het aantal arrestaties van 
smokkelaars van neushoorns, 
luipaardhuiden, ivoor en 
schubdieren in Kasungu 
National Park en omgeving, 
verricht door de Malawiaanse 
DNPW-parkwachters, die sinds 
december 2016 door IFAW worden 
getraind en uitgerust

Kasungu National Park

project leefgebied  
voor olifanten 
kasungu-lukusuzi 
-luambe

47 naar 58
De toename van de 
olifantenpopulatie in  
Kasungu National Park in 
Malawi in twee jaar tijd.

  Nieuwe parkwachters 
in Kasungu National 
Park poseren met hun 
uitrusting na hun 
training. 

op het land (behoud van leefgebieden) 



20 21International Fund for Animal Welfare jaarverslag 2017-2018

De aanleg van veilige migratiecorridors 
- als verbinding tussen belangrijke 
leefgebieden - is van essentieel belang 
voor het voortbestaan van olifanten en 
andere wilde dieren en de levensvatbaarheid 
van ecosystemen op de lange termijn. 
Nergens geldt dit sterker dan in het 
Amboseli-Tsavo-Kilimanjaro-leefgebied 
dat zich uitstrekt over de Keniaans-
Tanzianaanse grens. Door economische 
druk en klimaatverandering passen veel 
traditionele Masai -herdersgemeenschappen 
noodgedwongen hun levensstijl aan. Ze 
verruilen hun nomadische bestaan voor 
permanente nederzettingen en akkerbouw.

Het van oudsher nomadische landschap 
van de Masai verandert door de opkomst 
van kleinschalige en commerciële 
landbouw. Nieuwe boerderijen en 
nederzettingen vormen steeds vaker 
obstakels voor olifanten, leeuwen en 
andere rondtrekkende dieren op zoek 
naar voedsel, water en andere 
hulpbronnen. De kans op contact tussen 
mens en dier neemt toe en meer mensen 
lopen het risico hun bezittingen en zelfs 
hun leven te verliezen door confrontaties 
met wilde dieren. Olifanten die oogsten 
plunderen en leeuwen die vee aanvallen, 
riskeren gewelddadige vergeldingen van 
de bevolking, soms met fatale afloop voor 
de dieren. Tegelijkertijd verslechteren 
verspreidingsgebieden door 
overbegrazing van vee en drogen de 
moerasgebieden in het ecosysteem uit 
door overmatige bevloeiing van 
gewassen.

IFAW zet zich in voor de bescherming  
van dit rijke leefgebied, met een integrale 
meervoudige aanpak van onderaf aan.  
We verbeteren de veiligheid, stellen land 
buiten de parkgrenzen veilig, verminderen 
conflicten tussen mens en olifant, 
stimuleren de lokale bevolking biologisch 
en economisch duurzame bestaansmiddelen 
te ontwikkelen en betrekken 
gemeenschappen bij natuurbescherming, 
zodat zij meeprofiteren.

Op grond van jarenlange observatie  
van de bewegingspatronen van olifanten 
besloot IFAW in 2013 een overeenkomst te 
sluiten met 1.600 Masai-landeigenaren 
van de Olgulului/Ololarashi Group Ranch 
(OOGR). Met deze overeenkomst is de 
Kitenden Corridor veiliggesteld, een door 
olifanten veelgebruikte route die 
Amboseli National Park verbindt met 
Kilimanjaro National Park in Tanzania.  
In boekjaar 2018 hebben we die 
overeenkomst met nog eens vijf jaar 
verlengd en uitgebreid met nog eens 
1.000 landeigenaren, waarmee 10.521 
hectare land is veiliggesteld. Ook werkten 
we samen met leiders en leden van de 
OOGR voor de oprichting van de Kitenden 
Conservancy Conservation Area, een 
cruciale stap naar permanent behoud van 
het landschap door de ontwikkeling van 
lokaal ecotoerisme, waardoor de Masai-
gemeenschap voor de lange termijn mee 
profiteert van de voordelen die 
natuurbescherming oplevert. We blijven 
de ontwikkeling van infrastructuur in 
Kitenden ondersteunen, van de aanleg 

van toegangswegen, wildobservatiepaden 
en bases voor gemeenschapsrangers, tot 
het doneren van patrouillevoertuigen.
 
Ook heeft IFAW OOGR-leden  
geholpen hun traditionele veehouderij  
te moderniseren en, via ons volledig 
betaalde studiebeurzenprogramma,  
60 Masai-studenten een middelbare 
schoolopleiding of studie laten volgen. 
Om gemeenschappen in het noordelijke 
deel van de OOGR te helpen, heeft IFAW 
de KWS en de regering van Kajiado 
County ondersteund bij een langdurig 
proces van behoeftenanalyse, 
bijeenkomsten met de gemeenschappen 
en milieueffectonderzoek, dat uiteindelijk 
heeft geleid tot de aanleg van een nieuwe, 
90 kilometer-lange waterleiding. Meer 
dan 10.000 mensen en 6.000 dieren in 
het gebied hebben nu veilig toegang tot 
water.

Om wildlife crime en concurrentie  
tussen mens en dier aan te pakken,  
heeft IFAW de opleiding van nog eens  
10 gemeenschapsrangers van de OOGR 
door de Kenya Wildlife Service’s (KWS) 
gefaciliteerd. Hiermee komt het aantal 
gemeenschapsrangers dat binnen de 
grenzen van de 147.000 hectare tellende 
groepsranch wordt ingezet op 50. Deze 
parkwachters doen inlichtingenwerk, 
beschermen wilde dieren en dragen bij 
aan het laten samenleven van mens en 
dier in balans. Daarnaast zijn ze van groot 
belang bij de instandhouding van het 
landschap door het verrichten van 

project leefgebied  
voor olifanten  
amboseli-tsavo-kilimanjaro 

1 
Het huidige aantal incidenten met 
olifantenstroperij per jaar in Amboseli 
National Park - het laagste van heel 
Kenia.

10.521
Het aantal hectare land dat door  
IFAW is gepacht om kritisch leefgebied 
van olifanten veilig te stellen in de 
Kitenden Corridor.

Amboseli Landscape

  Leden van de Masai-gemeenschap 
planten gewassen. 

  James Ole Moonca, voorzitter  
van het Kitenden Conservancy, 
voor het Kilimanjaro-gebergte. 

arrestaties bij illegale houtkap, 
brandhoutverzameling en begrazing. 
Samen met de KWS spelen deze 
gemeenschapsrangers een centrale rol in 
het terugdringen van olifantenstroperij op 
OOGR-grondgebied. Gemiddeld vindt er 
in Amboseli per jaar één incident met 
olifantenstropers plaats - het laagste 
aantal van heel Kenia. Verder heeft IFAW in 
2018 twee speciale spoedhulpvoertuigen 
aan de KWS gedoneerd.
 
Deze grensverleggende combinatie van 
wildlife crime-preventie, bescherming van 
leefgebieden, bevordering van vreedzaam 
samenleven van mensen en wilde dieren 
en brede betrokkenheid van de 
gemeenschap blijkt een succesvolle 
aanpak voor het bereiken van een goede 
balans tussen olifanten en mensen.

10.000 
en 6.000
Het aantal mensen en dieren in de 
noordelijke sector van de Olgulului/
Ololarashi Groepsranch (OOGR) in Kenia’s 
Amboseli-gebied dat nu betrouwbare 
toegang heeft tot water. 

op het land (behoud van leefgebieden) 
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Met tenBoma levert IFAW baanbrekende 
systeemoplossingen dankzij de 
creativiteit en ervaring van voormalige 
antiterrorisme-experts, gedurfde 
gemeenschapsprojecten en 
sectoroverstijgende samenwerkingen. De 
drie doelstellingen van tenBoma zijn even 
simpel als effectief: verhinderen dat 
stropers toeslaan, criminele netwerken 
verstoren en ontbinden en lokale 
gemeenschappen toerusten.

In 2018 heeft de Kenya Wildlife Service 
(KWS) tenBoma officieel erkend als 
onderdeel van haar succesvolle toolkit 
voor de bescherming van wilde dieren. 
Ook werd tenBoma opgenomen in de 
National Wildlife Security Strategy 2030 
van Kenia. Deze erkenning volgde een jaar 

nadat de KWS, gebruikmakend van de 
informatie die via tenBoma was verkregen, 
voldoende bewijsmateriaal had verzameld 
om een handelaar in wilde dieren tot 
levenslang te laten veroordelen. Dat was 
sinds de invoering van de Kenya Wildlife 
Conservation and Management Act nog 
maar een enkele keer eerder gebeurd. 
Daarnaast heeft de KWS formeel 
gevraagd of we tenBoma ook buiten Kenia 
willen uitvoeren, dus in aanvulling op de 
oorspronkelijke opdracht die tot de Tsavo 
Conservation Area beperkt was. tenBoma 
is, samen met KWS Intelligence and 
Investigations, ook verantwoordelijk voor 
het aan het licht brengen en verstoren van 
operaties van criminele netwerken, 
inclusief de opsporing en aanhouding van 
drie ivoorhandelaren en een internationale 
ivoorkoper. 

Lokale gemeenschappen spelen een 
wezenlijke rol bij het in kaart brengen van 
de belangrijkste indicatoren van wildlife 
crime. Daarom blijft tenBoma 
parkwachters uit de gemeenschap 
rekruteren, trainen en uitrusten voor werk 
in strategische leefgebieden. In Kenia zijn 
we gaan samenwerken met nog drie 
lokale partners: Kenya: Ilkimpa 
Community Conservation Association 
(ICCA) in Loita, South Rift Association of 
Land Owners (SORALO) in Matopato, and 
Olgulului Ololarashi Group Ranch (OOGR) 
in Groot Amboseli. Dankzij dit netwerk van 
samenwerkingsverbanden, dat via 
tenBoma in Kenia en het noorden van 
Tanzania met elkaar verbonden is, kunnen 
wij de veiligheid van wilde dieren van 
Masai Mara to Mombasa en over de 
landsgrenzen heen waarborgen. 

Daniel Leturesh, voorzitter van de OOGR, 
prijst tenBoma voor zijn aandeel in het 
voorkomen van de moord op 86 wilde 
dieren en het opsporen van 11 kilogram 
ivoor gedurende de eerste zes maanden 
van tenBoma’s activiteiten. Over diezelfde 
periode meldt ICCA dat zich geen enkel 
incident met stropers heeft voorgedaan in 
het door ICCA bewaakte deel van Loita 
Forest. 

Op het hoogtepunt van de 
stropersactiviteiten in 2015-2016 noteerde 
SORALO nog ruim 100 incidenten met 
ivoorstropers. Over de afgelopen twee 
jaren werden nog slechts drie incidenten 
gemeld. We schrijven deze forse afname 
toe aan het effectievere optreden van de 
parkwachters van SORALO en de 
inlichtingen die via het tenBoma-netwerk 
worden verkregen. Uit tenBoma is in 2018 
ook Lioness ontstaan: een baanbrekend 
initiatief dat uitmondde in de vorming van 
Kenia’s eerste parkwachtersteam dat 
volledig uit vrouwen bestaat.

In 2018 breidde tenBoma haar systeem 
van outreach uit met een Female 
Engagement Team (FET) bestaande uit 
vier vrouwengroepen in twee kritieke 
Keniaanse natuurgebieden. Samen met 
inheemse vrouwen geeft tenBoma inhoud 
aan de discussie over oplossingen voor 
mens-dierconflicten. En daarbij specifieke 
aandacht voor het verbeteren van de 
economische omstandigheden van 
vrouwen, zodat ook de dieren daarvan 
profiteren. Via de FET geeft tenBoma 
vrouwen meer mogelijkheden door te 
investeren in digitale geletterdheid, 
onderwijs aan meisjes en teambuilding. 
Door deze vorm van steun nemen 
vrouwen ook deel aan een nieuw en 
innovatief systeem van gevaarmelding. 
Tot nu toe hebben vrouwen al twee keer 

direct ingegrepen en twee leeuwen en 
drie olifanten behoed voor wraakacties 
door dorpelingen. Daarnaast zijn er 
activiteiten die inkomsten genereren, 
ondernemerschap bevorderen en de 
plaats innemen van activiteiten die het 
ecosysteem aantasten, zoals de illegale 
verkoop van houtskool. Zo zijn er vrouwen 
die kralen maken, een graanbank runnen 
en graan in grote hoeveelheden verkopen. 

In Kenia bevindt 70% van de wilde dieren 
zich meestal buiten officieel beschermde 
gebieden, dat vaak een nog grotere 
uitdaging oplevert dan stroperij: mens-
dierconflicten. tenBoma werkt ook samen 
met de traditionele Masai “Moran” of 
krijgers - een team van vijf personen sluit 
zich aan bij de meer dan 5.000 krijgers in 
het grensoverschrijdende natuurgebied 
van Mara tot Amboseli. Het doel hiervan is 
het integreren van traditionele kennis en 
vaardigheden in een modern concept van 
natuurbescherming. In 2018 belegde 
tenBoma zes conferenties voor Moran-
leiders, die werden bijgewoond door 
meer dan 360 Masai-krijgers uit de 
ecosystemen Groot Amboseli en Groot 
Mara in Kenia en Tanzania. In de periode 
waarin deze krijgers via tenBoma een 
oogje in het zeil hielden, deed zich geen 
enkele wraakactie van dorpelingen of 
poging tot stroperij voor. 

In 2018 is tenBoma ook gaan 
samenwerken met de Uganda Wildlife 
Authority (UWA) om criminele netwerken 
te ontregelen en de informatie- en 
opsporingscapaciteit te versterken. In het 
kader van een gezamenlijk uit te voeren 
praktijkevaluatie/ kloofanalyse gaat 
tenBoma nu naar het Lake Edward Basin in 
het Queen Elizabeth National Park om een 
leerplan voor het verzamelen van 
informatie te ontwikkelen, om een 
netwerk vanuit de gemeenschap op te 
zetten voor het rapporteren van wildlife 
crime, dat Queen Elizabeth National Park 
moet gaan beschermen. En daarbij om 
ook de UWA te voorzien van 
grondbewakingsapparatuur en een 
nieuwe veldpost op te zetten in een 
gebied waar stropers vaak actief zijn. 
Onlangs heeft de verbindingsofficier van 
UWA/tenBoma het park ondersteund bij 
outreach-activiteiten in Lake Edward, 
onder andere met het introduceren van 
het FET-model van tenBoma in dit 
natuurgebied. 

tenBoma blijft zich richten op versterking 
van de lokale capaciteit om wildlife crime 
te bestrijden en de mogelijkheden van 
IFAW te vergroten als centraal 
informatiepunt en analysecentrum.  
In 2019 gaat tenBoma een digitaal en 

tenBoma-initiatief 

met dit percentage 
is de stroperij in 
Tsavo National
Park afgenomen 
sinds de invoering 
van tenBoma.

250+
Aantal parkwachters en 
handhavingsfunctionarissen 
van zeven verschillende 
instanties en uit vier landen 
die door IFAW zijn getraind 
in geavanceerde plaats-delict 
onderzoekstechnieken.

4
Aantal vrouwengroepen dat 
we hebben opgezet via ons 
Female EngagementTeam, voor 
een betere bescherming van de 
natuur en betere economische 
omstandigheden voor vrouwen.

  IFAW ondersteunt de Masai-vrouwen 
met het tenBoma-project.

  IFAW’s Faye Cuevas ontmoet de 
Big Life Community parkwachters 
in het Tsavo National Park in 
Kenia. 

93%

regionaal radiosysteem leveren om 
communicatie tussen parkwachters in 
Amboseli en Mara mogelijk te maken. Ook 
ontwikkelt tenBoma een geavanceerde 
ruimtelijke data-infrastructuur die 
gebiedsinformatie voor parkwachters in 
het hele natuurgebied zichtbaar zal 
maken. Deze verbeteringen dragen bij aan 
de effectiviteit van de commando- en 
controleactiviteiten van de parkwachters 
en aan de beveiliging van dieren én 
parkwachters. Daarnaast zal tenBoma 
haar activiteiten uitbreiden tot drie 
veiligheidszones: onze centrale zone van 
Queen Elizabeth NP naar Kampala in 
Oeganda, onze oostelijke zone van Mara 
naar Mombasa in Kenia en onze zuidelijke 
zone van Longido naar Dodoma in 
Tanzania.

op het land (behoud van leefgebieden) 
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Het Centre for Wildlife Rehabilitation and 
Conservation (CWRC) van IFAW-WTI 
speelt een cruciale rol bij het 
terugbrengen van inheemse diersoorten 
naar Manas National Park. De 
inspanningen van IFAW-WTl in het Greater 
Manas gebied zijn gericht op het redden, 
rehabiliteren, weer uitzetten in het wild en 
na uitzetting monitoren van individuele 
dieren. Daarbij ook lokaal georganiseerde 
beschermingsinitiatieven om herstel van 
het leefgebied te bevorderen en 
trainingen voor uitbreiding van de 
capaciteit voor handhaving van wetgeving 
voor natuurbescherming. In plaatselijke 
Bodo-gemeenschappen gaan we door 
met het stimuleren en ondersteunen van 
cultuurgerelateerde initiatieven voor 
inkomensvoorziening en educatie. 
Daarnaast is er gewerkt aan een betere 
weerbaarheid tegen rampen. 

Het CWRC heeft 19 weeskalveren uitgezet 
in Manas National Park, na een langdurig 
rehabilitatietraject. In boekjaar 2018 zijn 
zes vrouwelijke olifantenkalveren die met 
de hand waren grootgebracht in het 
CWRC, overgebracht naar hun 
opvanglocatie in Manas, waar ze verder 
worden voorbereid op hun definitieve 
vrijlating. Drie van deze dieren zijn 
voorzien van een halsbandzender om ze 
na hun vrijlating te volgen.

Ganga, een neushoorn die met de hand 
werd grootgebracht in het CWRC, werd in 
2007 in Manas vrijgelaten. In 2013 beviel 
ze in het wild van haar eerste kalf, gevolgd 
door een tweede in 2015. Ganga’s eerste 
kalf zette in 2017, op ongeveer vijfjarige 
leeftijd, haar eerste kalf op de wereld.  
Dat de tweede generatie zich voortplant, 
is een duidelijk teken dat onze 
inspanningen voor rehabilitatie van 
neushoorns succesvol zijn. In boekjaar 
2018 kreeg Jamuna, gerehabiliteerd in het 
CWRC en in 2008 uitgezet in Manas, haar 
tweede kalf. Jamuna’s nakomeling is het 
zesde kalf dat in Manas is geboren van 
neushoorns die door het CWRC zijn 
opgevangen en uitgezet. De totale 
neushoornpopulatie in Manas telt op dit 
moment 32 dieren, waarvan er 13 
afkomstig zijn van het CWRC. Naast de 
neushoorns heeft het centrum nog een 
aantal andere wilde diersoorten 
opgevangen en na rehabilitatie uitgezet in 
Manas. Voorbeelden zijn moerasherten, 
Aziatische zwarte beren, nevelpanters, 
vliegende eekhoorns, varkensdassen, 
moeraskatten, parkieten en uilen.

Door de lokale jeugd te inspireren met 
speciale campagnes wordt een nieuwe 
generatie bewust gemaakt van de waarde 

van het eigen natuurlijke erfgoed. Doordat 
de lokale bevolking nu kan kiezen voor 
een groene levensstijl en bron van 
inkomsten, zijn gemeenschappen langs 
de grenzen van het park onderdeel 
geworden van de inspanningen voor 
bescherming van het Greater Manas-
gebied.

Traditioneel is de lokale bevolking in het 
Greater Manas gebied voor het levens-
onderhoud grotendeels afhankelijk van 
het verzamelen van bosbijproducten (in 
het Engels: Non-Timber Forest Products, 
NTFPs) en brandhout. Door alternatieve 
inkomstenbronnen te bieden die de 
afhankelijkheid van deze natuurlijke 
hulpbronnen verkleinen, kunnen we het 
landschap beschermen, het inkomen van 
de bevolking vergroten en meer 
bewustzijn en betrokkenheid bij 
natuurbescherming creëren.

Door 2.200 huishoudens, restaurants en 
andere commerciële ondernemingen in 
dorpen in de direct omgeving van Manas 
te voorzien van zuinige houtfornuizen en 
het gebruik van nieuwe, door de overheid 
gesubsidieerde gasaansluitingen te 
stimuleren, hebben we bijgedragen aan 
een verlaging van het brandhoutverbruik 
met 35%, meer dan 9.800 ton brandhout 
bespaard en zo’n 17.900 ton CO2-
equivalent bespaard - alleen al in boekjaar 
2018.

We stimuleren traditionele 
weefactiviteiten en helpen vrouwen 
commerciële ondernemingen op te zetten 
die een jarenlange aanvulling op het 
gezinsinkomen bieden. In boekjaar 2018 is 
nog een extra weefcentrum opgezet, 
waarbij meer dan 25 nieuwe vrouwen zich 
hebben aangesloten bij het weefproject 
en waar meer orders van een plaatselijke 
ngo - gespecialiseerd in handgemaakte 
ambachtsproducten - kunnen worden 
verwerkt. In totaal hebben we meer dan 
200 vrouwen geholpen via het 
weefproject en ontvingen 63 gezinnen 
ondersteuning op landbouwgebied, 
voorzagen we 17 huishoudens van 
veehouderij en werden 18 jongeren 
opgeleid tot natuurgids. De afhankelijk-
heid van het gebruik van wilde dieren en 
bosproducten is hierdoor afgenomen.
 
We gaan door met het organiseren van 
voorlichtingsactiviteiten en presentaties, 
waar een gevoel van trotsten aanzien van 
Greater Manas bij kinderen, ouders, 
leerkrachten, plaatselijke intellectuelen en 
politiek leiders wordt bevorderd. In 
boekjaar 2018 organiseerden we 11 
activiteiten en bereikten we meer dan 

6.700 deelnemers op het platteland en in 
halfstedelijke gebieden. Voorbeelden van 
deze activiteiten zijn het maken van 
muurschilderingen en straattheater, 
evenals andere methoden om de 
biodiversiteit van Manas als gebied onder 
de aandacht te brengen.

IFAW’s Greater Manas project in Assam (India) is een 
mooi voorbeeld van de totaalaanpak van IFAW, waarin 
het redden van dieren wordt gecombineerd met 
bescherming van leefgebieden en ondersteuning van 
gemeenschappen, zodat projecten ook op de lange 
termijn succesvol zijn.

In 2006 sloegen IFAW, Wildlife Trust of India (WTI)  
en het Assam Forest Department de handen ineen 
voor een betere bescherming van de natuurlijke 
rijkdommen en het dierenleven van Manas National 
Park, herstel van sleutelsoorten en uitbreiding van  
het park om de droom van een veilig Greater Manas 
werkelijkheid te laten worden.

Tijdens de burgerlijke onrust in de regio in de jaren 
tachtig en negentig werden de flora en fauna van 
Manas National Park ernstig aangetast. De 
infrastructuur werd verwoest en stroperij en 
ontginning van bosgebied vonden op grote schaal 

plaats. Parkpersoneel werd vermoord; de neushoorns 
verdwenen volledig uit het park. In 1992 riep UNESCO 
Manas uit tot een Werelderfgoedlocatie ‘in gevaar’. 
Dankzij de inspanningen van IFAW-WTI was Manas in 
2011 zover hersteld dat het van de ‘gevarenlijst’ kon 
worden afgehaald. 

De oppervlakte aan beschermd bos en grasland is 
sindsdien zelfs verdubbeld. Grotendeels dankzij de 
inspanningen van IFAW zijn er veel wilde dieren in  
het gebied teruggekeerd, is de handhaving van 
wetten ter wildbescherming verbeterd en zijn lokale 
gemeenschappen betrokken bij natuurbeschermings-
activiteiten en het behoud van dit leefgebied met zijn 
rijke biodiversiteit. IFAW-WTI blijft samenwerken met 
de regering en gemeenschappen voor de 
bescherming van het landschap, de herintroductie 
van wilde dieren en de uitbreiding van beschermd 
gebied.

200 en 18 
Het aantal vrouwen dat een inkomen 
verdient met weven en het aantal 
mensen uit het Manas First Addition 
gebied dat in boekjaar 2018 is 
opgeleid tot betaalde natuurgids.

5 en 25 
Het aantal olifanten dat in boekjaar 
2018 is gerehabiliteerd en het 
totale aantal olifanten dat sinds de 
oprichting van het CWRC van IFAW-WTI 
naar Manas is overgebracht voor 
rehabilitatie en vrijlating.

6
Het aantal kalveren dat in Manas is 
geboren uit neushoorns die door het 
CWRC van IFAW-WTI zijn opgevangen en 
uitgezet.

project behoud van 
leefgebied greater manas 

  CWRC-werknemers brengen een 
gerehabiliteerde neushoorn naar 
haar tijdelijk verblijf ter 
voorbereiding op haar terugkeer 
naar het wild in Manas.

op het land (behoud van leefgebieden) 



op zee — 
bescherming 
van zeeën en 
oceanen 

Sinds onze oprichtingscampagne, die het einde van de Canadese 
commerciële jacht op zeehonden inluidde, heeft IFAW zich ingespannen  
om zeediersoorten te redden en hun wateren te beschermen.
 
In de achterliggende vijftig jaar stond IFAW voor een van de grootste 
uitdagingen op het gebied van de bescherming van de oceanen. 
Tegenwoordig omvat ons werk ook campagnes en projecten om een eind  
te maken aan de commerciële walvisjacht, om de ernstig met uitsterven 
bedreigde noordkapers te redden, om geluidshinder op zee en vervuiling 
door plastic te bestrijden en om fatale botsingen tussen schepen en 
zeezoogdieren te voorkomen.
 
Hoewel we niet bang zijn om aandacht te vragen voor de problemen die het 
leven in zee bedreigen, laten we net zo goed van ons horen om oplossingen 
aan te dragen. Daarom bepleiten we al vele jaren een alternatief voor de 
walvisjacht dat zowel ecologisch duurzaam als commercieel levensvatbaar 
is: walvistoerisme. We hebben ons ook sterk gemaakt voor het instellen van 
zeereservaten in de Stille Oceaan en de Indische Oceaan en voor het 
beschermen van wateren rond Noord- en Zuid-Amerika en Australië.
 
En omdat we elke reddingsactie ook aangrijpen als een vaak unieke 
gelegenheid om diersoorten te bestuderen, zijn we in staat om 
toonaangevende technieken te ontwikkelen voor het redden van 
zeezoogdieren.
 
Omdat het van groot belang is dat alle betrokken partijen het eens zijn over 
hoe je oceanen het beste kunt beschermen, werken we samen met 
prominente mariene biologen van de National Marine Fisheries Service van 
de National Oceanic and Atmospheric Administration (NMFS-NOAA), het 
Woods Hole Oceanographic Institution, The Marine Mammal Center en vele 
andere organisaties.
 
Bij IFAW begint en eindigt het denken over de bescherming van de zeeën  
en oceanen met de constatering dat wat wij ‘de oceaan’ noemen, de 
leefomgeving vormt voor meer dan de helft van al het leven op aarde. 

deel 2
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strijd tegen commerciële walvisjacht

Ook in boekjaar 2018 namen we weer het voortouw  
in een wereldwijde campagne om een eind te maken 
aan de commerciële walvisjacht, ten gunste van 
ecotoerisme en andere activiteiten die de bevolking 
in kustgebieden inkomsten opleveren en de oceanen 
meer bescherming bieden. Om dit te bereiken  
voert IFAW een uitgebreide voorlichtings- en 
promotiecampagne in de laatste drie landen die zich 
nog steeds bezighouden met de commerciële jacht 
op walvissen: IJsland, Noorwegen and Japan, waar  
wij aandringen dat ze eindelijk besluiten om deze 
ouderwetse bedrijfstak op slot te gooien. Ook doen 
we een beroep op internationale instanties en de 
regeringen van de daarbij aangesloten landen, zoals 
de Internationale walvisvaartcommissie (IWC), de 
Internationale Maritieme Organisatie (IMO), het 
Verdrag inzake trekkende diersoorten en andere 
internationale fora, om meer te doen voor de 
bescherming van walvissen, haaien, schildpadden  
en andere oceaansoorten tegen een veelheid aan 
bedreigingen. 

In Japan willen we het walvistoerisme versterken door 
meer steun en erkenning te verkrijgen vanuit de 
overheid, de particuliere sector en het publiek voor 
deze snelgroeiende vorm van ecotoerisme. In IJsland, 
waar een zinloze commerciële walvisjacht ernstig 
lijden veroorzaakt onder dwergvinvissen en gewone 
vinvissen, moedigen we verantwoorde vormen van 
walvistoerisme aan als een duurzaam alternatief voor 
het jagen op walvissen. Ook spreken we toeristen die 
IJsland bezoeken, actief aan met het dringend 
verzoek om geen walvisvlees te eten. Ook werken we 
in IJsland aan het behoud van politiek en publiek 
draagvlak voor het recent ingestelde walvisreservaat 
in de Faxaflói-baai waar walvissen veilig zijn en het 
jagen op dwergvinvissen volgens voorstanders van 
de jacht geen economisch voordeel oplevert. 

bescherming voor de noordkaper 

Er leven in totaal nog ongeveer 415 noordkapers.  
De noordkaper is een van de grootste en meest met 
uitsterven bedreigde dieren op aarde. Ze migreren 
langs de oostkust van Noord-Amerika - een van de 
meest door de industrie bedreigde zeeën ter wereld 
- waar vervuiling, geluidshinder onder water, visgerei 
van commerciële vissersschepen en drukbevaren 
scheepsroutes dodelijke gevaren opleveren. 
Botsingen met schepen en verstrikking in visnetten 
doen zich maar al te vaak voor. Na een botsing sterft 
een walvis meestal snel. Maar als hij verstrikt raakt, 
kan zijn doodsstrijd maandenlang duren.

IFAW’s campagne om de noordkaper te redden is 
onderdeel van een gezamenlijke inspanning om iets te 
doen tegen een complex aan gevaren die deze soort 
bedreigen: verstrikking in visgerei, botsingen met 
schepen, geluidshinder op zee en aantasting van 
leefgebied. We doen een beroep op de particuliere 
sector, de overheid en andere betrokken partijen om 
nieuwe methoden en technieken te ondersteunen en in 
te voeren waarmee deze gevaren worden geëlimineerd. 

Door middel van lobbyen, het voeren van 
publiekscampagnes en lesprogramma’s oefent IFAW  
druk uit op de Amerikaanse en Canadese overheid, de 
scheepvaartindustrie en de visserijsector om in actie te 
komen voor de bescherming van noordkapers en de 
instandhouding van hun leefgebieden. We hebben al 
bereikt dat er in kritieke wateren veilige snelheidslimieten 
voor schepen zijn ingesteld en zijn in gesprek met 
zeelieden om ze bewust te maken van de aanwezigheid 
van walvissen op vaarroutes. In het afgelopen jaar 
hebben we het initiatief genomen voor de ontwikkeling 
van alternatieve uitrusting voor de vis- en kreeftenvangst 
om het risico van dodelijke verstrikking te verminderen 
zonder nadelige gevolgen voor duurzaam opererende 
visserijbedrijven. 

IFAW financiert praktijkexperimenten met leden  
van de Massachusetts Lobstermen’s Association, die 
proeven doen met kreeftenfuiken waarbij geen lijnen 
worden gebruikt, als vervanging van ouderwets  
visgerei. Ook ontwikkelen we een ‘walvisvriendelijk’ 
certificeringssysteem, zodat de consument kan zien of 
een kreeft die ze in de supermarkt of in een restaurant 
kopen, op walvisvriendelijke wijze is gevangen. 

IFAW en haar partners promoten ook nog steeds het 
gebruik van de app Whale Alert,die wij mede hebben 
ontwikkeld om het gevaar van botsingen met 
noordkapers te verminderen. Deze technologie biedt 
schepen in real-time informatie over de aanwezigheid 
van walvissen, zodat ze beter in staat zijn om botsingen 
te voorkomen. Het gebruik van deze app aan de oostkust 
en westkust van de VS is een groot succes en Whale Alert 
kan eventueel ook voor gebruik in andere wateren 
geschikt worden gemaakt.

op zee — bescherming van zeeën en oceanen 

bescherming  
van de zeeën 

415 
 
Het aantal met uitsterven bedreigde 
noordkapers dat nu nog in leven is,  
een aantal dat we willen verhogen met  
een nieuwe, gedurfde campagne onder  
leiding van IFAW:#DontFailOurwhale

150.000
Het aantal mensen dat
IFAW’s handtekeningenactie 
steunde voor de beëindiging 
van de walvisjacht door
IJsland en voor de 
uitbreiding van een 
walvisreservaat in de 
Faxaflói-baai in IJsland. 

IJsland
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nationale en internationale lobby 
voor het behoud van walvissen

IFAW ontwierp beschermende maatregelen voor de 
Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) en in het 
kader van het Verdrag inzake trekkende diersoorten 
en maakte zich hard voor de invoering van die 
maatregelen voor de bescherming van walvissoorten 
en de wateren waarin ze leven. IFAW-wetenschappers, 
campagnevoerders en partners van IFAW leverden 
allen een bijdrage aan de totstandkoming van 
krachtige, breed gedragen besluiten tijdens de 
plenaire vergadering van het Verdrag inzake de 
Bescherming van trekkende diersoorten in oktober 
2017. Deze besluiten betroffen de bescherming van 
het zuidelijk deel van de Atlantisch Oceaan, bijvangst, 
geluidshinder op zee en cultuur in het dierenrijk, 
onder meer bij walvissen. Tijdens de tweejaarlijkse 
vergadering van de IWC, in september 2018, werd 
IFAW in de gelegenheid gesteld om mee te schrijven 
aan de concepttekst voor beschermingsinitiatieven. 
Niet eerder lag het accent van een IWC-vergadering 
zo sterk op de bescherming van dieren. 

Na een uitgebreide bewustmakingscampagne en 
politieke lobby in IJsland ging voor IFAW een lang 
gekoesterde wens in vervulling: de instelling van een 
walvisreservaat in de Faxaflói-baai. IFAW bleef 
intussen in IJsland sterke druk uitoefenen op 
visserijbedrijven die zich met de jacht op gewone 

vinvissen bezighielden: bij particuliere ondernemingen in de 
toerisme-industrie, bij de IJslandse media en bij de grotere 
ambassades en overheid. In de loop van het afgelopen jaar zijn 
we ons bezig gaan houden met de gevaren die zeedieren en hun 
leefgebieden op korte en lange termijn bedreigen als gevolg van 
vervuiling van de zee door plastic, vooral in de vorm van plastic 
wegwerpverpakking, microplastics en visgerei.

voorkomen van botsingen met schepen

Het gevaar van een botsing met schepen vormt een 
rechtstreekse bedreiging voor het voortbestaan van 
walvispopulaties wereldwijd. IFAW streeft ernaar om de kans op 
botsingen met schepen in walvisrijke wateren te verkleinen en 
andere risicogebieden zoveel mogelijk in kaart te brengen. Als 
een door de IMO geaccrediteerde organisatie is IFAW de 
aangewezen vraagbaak op het gebied van walvissen en 
scheepvaart.

IFAW assisteerde ook bij de ontwikkeling van het Ship Strike 
Strategic Plan van de IWC. We hebben meegewerkt aan de 
implementatie van dit plan in drie door het Wetenschappelijk 
Comité van de IWC aangewezen risicogebieden: ten zuiden van 
Sri Lanka, de Helleense Trog voor de Griekse kust, en de de Golf 
van Hauraki bij Nieuw-Zeeland. We hebben onderzoekers 
financieel ondersteund, relevante vergaderingen van de IMO 
bijgewoond en wetenschappelijke en technische ondersteuning 
geboden. Dat laatste onder meer in de vorm van een 
wetenschappelijk artikel over het reduceren van de gevaren voor 
potvissen. Ook werken we nog steeds samen met de World 
Shipping Council, andere scheepvaartorganisaties en rederijen 
over de hele wereld om de kans op botsingen met blauwe 
vinvissen en potvissen te verkleinen. 

geluidshinder op zee

Door geluidshinder op zee, afkomstig van bouwactiviteiten, 
seismisch onderzoek, militaire sonarapparatuur en de 
commerciële scheepvaart, worden walvissen verdreven uit de 
wateren waar ze hun voedsel vinden en ze zich voortplanten. 
IFAW-wetenschappers en deskundigen waarschuwen dat 
extreme geluidshinder in de mariene omgeving bij een aantal 
soorten walvissen en dolfijnen tot doofheid, verwonding en zelfs 
de dood kan leiden. Ook kan hun communicatie ernstig worden 
verstoord en kunnen ze verdreven worden uit vertrouwde 
wateren en migratieroutes. Door mensen veroorzaakte geluiden 
zijn niet alleen schadelijk voor walvissen, maar voor al het leven 
in zee, waaronder allerlei vissen, inktvissen, weekdieren en 
zeeschildpadden.

IFAW is vastberaden om een oplossing te vinden voor 
onderwaterlawaai door te lobbyen voor praktische oplossingen 
op basis van 21ste-eeuwse technologie, voor geluidsbeperkende 
maatregelen op zee en niet-essentiële geluidproducerende 
activiteiten in kritieke leefgebieden aan banden te leggen of  
te doen stoppen. Onze belangrijkste focus ligt op de grootste 
producent van geluidshinder op zee: grote vrachtschepen 
— waarvan er 60.000 op elk willekeurig moment de zeeën 
doorkruisen. IFAW is in gesprek met rederijen om ze aan te 
sporen het ontwerp van hun schepen hydrodynamischer te 
maken en het ontwerp en het onderhoud van de scheepsschroeven 
te verbeteren. Ook werken we samen met overheden en andere 
belanghebbenden bij de IMO aan kaders voor beleid en 
regelgeving die geluidsbeperking aanmoedigen en zelfs 
aantrekkelijk maken. We richten ons daarbij specifiek op het 
zoeken naar technische maatregelen die resulteren in een 
combinatie van lagere geluidsproductie, lager brandstofgebruik 
en lagere koolstofemissies.

Onze wereldwijde inspanningen om geluidsoverlast op zee te
reduceren, krijgen een vervolg met de doorlopende presentatie
van de met een Emmy bekroonde documentaire ‘Sonic Sea’ 
(www.sonicsea.org), die we produceerden in samenwerking met 
het Natural Resources Defense Council en productie-
maatschappij Imaginary Forces. Met deze film en andere 
communicatie- en lobbyevenementen houden we de kwestie 
onder de aandacht van politieke beleidmakers, de scheepvaart-
industrie en het publiek.scheepvaartindustrie en het publiek.

in IJsland pakken 
we het ernstige 
dierenwelzijnsprobleem 
aan van de nutteloze 
commerciële jacht op 
dwergvinvissen en 
vinvissen. We promoten 
een verantwoordelijke 
vorm van walvistoerisme 
als een duurzaam 
alternatief voor de jacht. 
Daarbij ontmoedigen we 
actief de consumptie van 
walvisvlees bij toeristen 
die IJsland bezoeken.

de grootste veroorzaker van 
onderwaterlawaai zijn grote, 
commerciële schepen – op 
elk moment varen er 60.000 
van deze wereldwijd over de 
oceanen. 

  De vin van 
een duikende 
bultrugwalvis 
breekt het 
wateroppervlak 
terwijl een 
groep toeristen 
vanaf een boot 
toekijkt tijdens 
een tripje 
walvisspotten 
aan de kust van 
Provincetown, 
Massachusetts. 

http://www.sonicsea.org
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wij zien, dat gestrande dieren - ook dieren die los van de groep 
aanspoelen - niet alleen zo’n stranding kunnen overleven, maar 
dat het vervolgens ook goed met hen blijft gaan.
 
Als ergens op deze wereld zeezoogdieren aanspoelen, wordt  
het MMRR-team van IFAW er vaak als eerste bij geroepen. In  
de afgelopen periode zijn we uitgerukt voor strandingen van 
Argentinië tot Madagaskar en hebben we overal in de VS, in India 
en Trinidad trainingen aan reddingswerkers verzorgd, gebruik 
makend van ultramoderne reddings- en uitzettingstechnieken. 
De door IFAW verstrekte informatie dient nu wereldwijd als 
standaard voor onderzoek op het gebied van redding van 
zeezoogdieren. We delen onze unieke ervaring met en kennis  
van strandingen van zeezoogdieren en stellen onze informatie  
ter beschikking, zodat we van elkaar kunnen leren. 
 
Door middel van deze samenwerking blijven we een bijdrage 
leveren aan de bescherming van zeezoogdieren wereldwijd—en 
elk zeezoogdier dat we kunnen redden is weer een investering in 
het welzijn van de soort als geheel. 

Het Marine Mammal Rescue and Research (MMRR) 
team redt gestrande zeezoogdieren, onderzoekt de 
oorzaak van de stranding en deelt zijn deskundigheid 
met collega’s in kustgemeenschappen over de hele 
wereld. Tegenwoordig is IFAW wereldleider op het 
gebied van de redding van walvissen en dolfijnen. 

Vanuit Cape Cod als uitvalsbasis, een beruchte 
strandingslocatie, draagt het MMRR-team bij aan de 
bescherming van zeezoogdiersoorten en hun 
leefgebieden door middel van snelle interventie van 
en humane zorg aan gestrande zeezoogdieren, het 
bevorderen van kennis over strandingen en 
bewustmaking van het publiek via lesprogramma’s en 
de media. Al dit wereldomvattende werk vindt zijn 
oorsprong in ons International Operations Center on 
Cape Cod, waar ons team van strandingsdeskundigen 
een vaste groep van 224 actieve vrijwilligers heeft 
verzameld, waarvan er in het afgelopen jaar 26 zijn 
opgeleid.

redding en 
onderzoek van 
zeezoogdieren 
(mmrr) 

  Cape Cod is één van ’s werelds 
bekendste plekken voor 
strandingen van zeezoogdieren

  IFAW’s Marine Mammal Rescue Team 
zet twee dolfijnen terug in het 
wild. 

van 14%  
tot 74% 
Toename in percentage 
succesvol uitgezette 
dolfijnen na stranding  
in laatste 10 jaar. 

2009 2019

op zee — bescherming van zeeën en oceanen 

Het MMRR-programma van IFAW is sindsdien aanzienlijk 
uitgebreid. Sinds de oprichting is het team al bijna 5.000 keer 
uitgerukt. We hebben 46 gewone dolfijnen, witflankdolfijnen en 
tuimelaars levend gered. En 40 van deze dieren konden weer met 
succes worden uitgezet: een slagingspercentage van 86%. Op 
één dag redde het team zeven Atlantische witflankdolfijnen en 
slaagde het erin ze ook allemaal weer uit te zetten. Helaas troffen 
we ook zes dode zeehonden aan, die verstrikt zaten in plastic 
afval of verwondingen vertoonden die op zo’n verstrikking 
duidden. We hebben nog drie andere verstrikte zeehonden 
gered en gaven ze de vrijheid terug. Daarnaast werden nog eens 
38 andere zeehonden gered. 
 
IFAW bleef toonaangevend reddingswerk verrichten, onder 
andere met de geslaagde bevrijding van een dwergvinvis. Voor 
het eerst in de geschiedenis werd dit dier met een satellietzender 
uitgerust voordat hij werd vrijgelaten. Aan de hand van de 
signalen die de zender 45 dagen lang uitzond, konden we zijn 
bewegingen volgen. Na deze mijlpaal deed het team nog een 
poging om een tweede en derde dwergvinvis te redden. Eén dier 
dat met succes werd uitgezet en wegzwom, werd de volgende 
ochtend dood aangetroffen. De tweede dwergvinvis verkeerde  
in zo’n slechte conditie toen we hem ontdekten, dat we hem 
moesten euthanaseren. In beide gevallen hebben onze 
deskundigen echter weer nieuwe kennis opgedaan, waarmee  
de overlevingskansen van walvisachtigen die later bij Cape Cod 
stranden, zijn vergroot.

Ons MMRR-team doet ook nog steeds baanbrekend werk met het 
ter plaatse medisch onderzoeken en behandelen van gestrande 
dieren. Ook daarmee vergroten we de overlevingskansen van 
walvissen en dolfijnen nadat ze zijn uitgezet. Sinds 2009 is het 
percentage succesvol uitgezette dolfijnen van 14% naar ruim  
74% gestegen. We gebruiken geavanceerde volgtechnologie  
om te controleren of de dieren die we hebben geholpen, het  
ook overleven. Zorgvuldig bevestigen we kleine, tijdelijke 
satellietzenders op de huid van het dier, zodat we ze maximaal 
twee maanden na hun redding kunnen volgen. Met dit werk laten 



wereldwijd

De deskundigen, campagnevoerders, reddingswerkers  
en partners van IFAW zijn intensief betrokken bij projecten  
in ruim 40 landen, waarbij we gemeenschappen helpen het 
welzijn van hun dieren te bevorderen en leefgebieden te 
beschermen. We zetten vooral in op uitvoerbare en praktische 
projecten, met oog voor de lokale cultuur en gericht op het 
snel wegnemen van hindernissen en het bevorderen van  
de balans tussen mens en dier, op zowel nationaal als 
internationaal niveau. Gedurende vijftig jaar het campagne-
voeren vanuit de basis, proactieve reddings-operaties en 
samenwerking met gemeenschappen heeft IFAW aangetoond 
dat zij in staat is om duurzame en reële oplossingen aan te 
dragen. We houden daarbij echter ook de internationale 
context in het oog, met name waar het gaat om wildlife crime 
en de handel in wilde dieren, internationale wetshandhaving, 
mondiale milieu- en natuurbeschermingsafspraken en de 
complexe verwevenheid van de wereld van de natuur en  
die van de politiek.
 
Besluiten in het kader van internationale verdragen en 
overeenkomsten hebben aanzienlijke consequenties voor de 
bescherming van de natuur en het welzijn van dieren, omdat 
ze regionaal, nationaal en internationaal als leidraad worden 
gehanteerd bij de politieke besluitvorming en bij het stellen 
van prioriteiten op het gebied van wetgeving en budgettering. 
IFAW voorziet de aangesloten lidstaten van onderzoeks-
gegevens met betrekking tot relevante onderwerpen en is als 
zelfstandig waarnemer bij die internationale instanties actief 
betrokken bij hun werk: we dragen praktische oplossingen 
aan voor kwesties op het gebied van dierenwelzijn en 
natuurbescherming. We weten namelijk uit ervaring wat op 
lokaal niveau werkt in situaties waar mens en dier dreigen  
te betwisten om elkaars ruimte. Door deze ervaring met de 
internationale gemeenschap te delen, dragen we bij aan 
praktische oplossingen die het lijden van individuele dieren 
verlichten en populaties en leefgebieden helpen beschermen.

deel 3
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In boekjaar 2018 rukte ons noodhulpteam 
in samenwerking met lokale partners 35 
keer uit om dieren te redden uit over-
stroomde of juist kurkdroge gebieden. 
Ook na bosbranden, orkanen, vulkaan-
uitbarstingen en door de mens 
veroorzaakte rampen kwamen wij in  
actie - van de VS tot de Filippijnen,  
en van Guatemala tot Australië.

Tegenwoordig doen zich meer extreme 
weersomstandigheden en meer door 
mensen veroorzaakte rampen voor dan 
ooit tevoren. Grote rampen komen steeds 
vaker voor en ook in steeds grotere 
omvang, iets wat tien jaar geleden nog 
niemand had voorzien.Sinds 1990 worden 
elk jaar ongeveer 270 miljoen mensen 
door de gevolgen van een natuurramp 
getroffen. Volgens sommige schattingen 
zijn daar ook miljarden dieren bij 
betrokken. 
 
Als een ramp toeslaat, lopen dieren net  
zo goed als mensen groot gevaar. Dieren 
hebben vaak weinig schuilplekken en  
ook de vluchtwegen zijn vaak beperkt. 
Daarom staat IFAW klaar om te helpen nog 
voordat een orkaan zijn verwoestende 
werk doet of een bosbrand uitbreekt, 
maar ook terwijl de ramp zich voltrekt en 
lang daarna.
 
We leggen de nadruk op voorbereid 
zijn—ons belangrijkste werk begint dus  
al ruim voordat een ramp toeslaat. Daarbij 
helpen IFAW-deskundigen de mensen om 
zich voor te bereiden op het ergste. En als 

het ergste dan gebeurt, helpen onze goed 
getrainde en uitgeruste reddingswerkers 
bij het in veiligheid brengen van vee, 
huisdieren en wilde dieren. Samen met de 
mensen in het gebied denken we na over 
mogelijkheden om mensen en dieren op 
een volgende ramp voor te bereiden. Vaak 
kunnen wij de mensen het beste helpen 
door te analyseren wat hen zo kwetsbaar 
maakt voor rampen en samen met hen de 
potentiële bedreigingen het hoofd te 
bieden door strategische planning en 
capaciteitsopbouw.
 
We zien erop toe dat lokale, regionale en 
nationale rampenplannen ook voorzien in 
de zorg voor huisdieren en wilde dieren. 
En IFAW organiseert en ondersteunt 
wereldwijd noodhulpnetwerken (ERN’s)  
op locaties met een hoog risico, om  
snel te reageren wanneer zich een  
ramp voordoet. Onze ERN’s verbinden 
duizenden professionals op het gebied 
van dierenwelzijn en dierenmanagement, 
dierenartsen en vrijwilligers op nationaal 
en lokaal niveau met elkaar. Wij trainen 
hulpverleners en partners in alle aspecten 
van paraatheid, technische respons, van 
Animal Search and Rescue (ASAR) tot 
tijdelijke opvang en medische noodhulp.
 
IFAW is ervan overtuigd dat elk individueel 
dier ertoe doet. Wij komen in actie om 
dieren in nood te redden en om de 
mensen bij te staan die van deze dieren 
houden, van ze afhankelijk zijn en hun 
leefomgeving met ze delen.

50.874 dieren 
zijn door het 
noodhulpteam 
van IFAW gered 
in 2018

23.649 
wilde dieren 

11.550 
huisdieren 

15.675 
boerderijdieren 
en vee

275.598 
Het aantal dieren 
dat door IFAW en 
lokale partners werd 
gered, behandeld, 
getransporteerd of 
opgevangen sinds we  
in 2000 van start  
gingen met noodhulp  
bij rampen. 

16
landen dat in 
boekjaar 2018 door 
reddingsoperaties van 
IFAW werd geholpen.

Sinds 2000

In 2018

  In Indonesië werkt IFAW samen 
met lokale partnerorganisaties 
om achtergelaten huisdieren  
en vee te redden na de vulkaan-
uitbarstingen die bewoners 
forceerden te evacueren. 

  IFAW’s noodhulpteam redt 
huisdieren en andere dieren  
na een overstroming. 

  IFAW’s Noodhulp Programma 
Officer Jennifer Gardner 
helpt dorpelingen en andere 
hulpverleners hooibalen te 
verplaatsen voor de dieren 
die zijn getroffen door de 
aardbeving in Nepal. 

noodhulp
wereldwijd
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De alom gerespecteerde aanpak van 
IFAW, gestoeld op gedetailleerde 
onderzoeksrapporten en effectieve 
campagnes op meerdere niveaus, heeft 
wildlife crime hoog op de politieke 
agenda gezet en een belangrijke prioriteit 
gemaakt voor bedrijven wereldwijd. Dit 
jaar hebben onze inspanningen 
bijgedragen aan strengere wetgeving en/
of versterkt toezicht door bedrijven in 
onder meer  China, Frankrijk, Duitsland, 
Rusland, het Verenigd Koninkrijk, de VS. 

Mede dankzij de Adessium Foundation 
konden we voortbouwen op eerdere 
successen. Van deze stichting ontvingen 
we een tweejarige subsidie ter 
ondersteuning van ons werk voor de 
bestrijding van online wildlife crime in 
Europa en Rusland. Dankzij deze subsidie 
konden we de bestrijding van de illegale 
online handel in wilde dieren voortzetten, 
door een combinatie van strategisch 
beleidswerk met regeringen en 
particuliere actoren, en verder onderzoek 
en uitvoering van projecten in de praktijk. 

In boekjaar 2018 waren er twee 
belangrijke ontwikkelingen die ons 
einddoel, een einde aan online wildlife 
crime, dichterbij hebben gebracht:de 
lancering van het IFAW-rapport Disrupt: 
Wildlife Cybercrime - Uncovering the 
scale of online wildlife trade, en de 
oprichting van de allereerste Coalition  
to End Wildlife Trafficking Online, een 
samenwerkingsverband van IFAW, WWF 
and TRAFFIC en 21 technologie-, 
e-commerce- en social mediabedrijven. 
Als lid van deze coalitie hebben de 
techbedrijven beloofd collectief de 
illegale handel in wilde dieren via hun 
platformen tegen 2020 met 80% te zullen 
terugbrengen. In samenwerking met IFAW 
en onze partners worden er door elk 
bedrijf beleid en oplossingen ontwikkeld 
en uitgevoerd om dit doel te bereiken. 
Onder de oprichtende leden zijn bedrijven 
als Google, eBay, Etsy, Facebook, 
Instagram, Microsoft, Tencent, Baidu en 
Alibaba. Het Amerikaanse ministerie van 
Buitenlandse Zaken, de Amerikaanse Fish 
and Wildlife Service en vertegenwoordigers 
van de Chinese douane waren  
eveneens vertegenwoordigd bij de 
oprichtingsbijeenkomst.

In mei 2018 verscheen het meest recente 
rapport van IFAW: Disrupt: Wildlife 
Cybercrime. Onze onderzoekers deden 
zes weken lang onderzoek in vier landen 
en troffen advertenties aan voor 11.772 

specimens van bedreigde soorten, met 
een waarde van in totaal ruim US$ 
3.958.410. Maanden van voorbereidend 
onderzoek, lobbyen en voorlichting aan 
beleidsmakers en diverse doelgroepen 
hebben een verhelderend rapport 
opgeleverd, dat heeft geleid tot grote 
vooruitgang in de strijd tegen online 
wildlife crime. Het rapport en de 
aanbevelingen van IFAW zijn gedeeld met 
een selecte groep internetbedrijven. 
Doorlopende personeelstraining en 
samenwerking hebben ertoe geleid dat 
eigenaren van grote platformen concrete 
maatregelen hebben genomen om het 
aantal illegale advertenties voor wilde 
dieren op hun websites te verminderen.
 
De IFAW-kantoren in Nederland, Duitsland,  
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 
hebben, met steun vanuit de VS, 
samengewerkt om het rapport en 
bijbehorende informatie te verspreiden 
naar belangrijke mediakanalen en 
beleidsmakers. Dit heeft geleid tot  
een versteviging van IFAW’s rol als 
toonaangevend internationaal expert  
op het gebied van online wildlife crime  
en nationale en internationale instanties 
aangezet tot verdergaande maatregelen 
tegen dit zorgwekkende probleem. Het 
rapport oogstte veel belangstelling op 
sociale media en in uiteenlopende 
landelijke kranten in Europa, van  
The Guardianen Der Spiegel tot 
Government Europa, Le Figaroen  
Agence-France Presse. Deze media-
aandacht maakt het publiek beter  
bewust van online wildlife crime en 
verhoogt de druk op beleidsmakers  
en volksvertegenwoordigers om hier 
daadkrachtig tegen op te treden. Verder 
zijn coalitieleden eBay, Etsy, Facebook en 
Instagram van de Coalition to End Wildlife 
Trafficking Online overgegaan tot 
verwijdering van alle door IFAW 
aangetroffen advertenties die in  
strijd waren met hun beleid.
 
Omdat mensen in vrijwel elk deel van  
de wereld toegang hebben tot internet, 
vraagt IFAW wereldwijd aandacht voor  
de potentiële schade van de illegale 
online handel in levende dieren en de 
verkoop van lichaamsdelen en afgeleide 
producten van wilde dieren. Dit doen  
we via direct mail, e-mailberichten  
en berichten via social media. De 
fundamentele boodschap die we daarbij 
uitdragen is: “Als u ze niet koopt, hoeven 
zij niet te sterven.”

IFAW vervulde een voortrekkersrol in  
de wereldwijde beweging tegen online 
wildlife crime, door in 2004 met ons 
eerste onderzoek en bijbehorend rapport 
de aandacht te vestigen op de aard en 
omvang van de online handel in wilde 
dieren. In de jaren sindsdien hebben  
we die voortrekkersrol vastgehouden.

In boekjaar 2018 heeft IFAW haar 
succesvolle initiatieven tegen online 

wildlife crime voortgezet. We hebben 
internetbedrijven aangemoedigd effectief 
beleid tegen online wildlife crime te 
ontwikkelen en door te voeren. Daarnaast 
hebben we handhavingsinstanties 
geholpen hun capaciteit voor het 
opsporen en vervolgen van 
cybercriminelen te vergroten. We zijn druk 
blijven uitoefenen op beleidsmakers en 
handhavers om online wildlife crime hoog 
op de agenda te houden en ervoor te 

100.000+
Het aantal verboden advertenties 
voor wilde dieren dat eBay in 
2017 en 2018 van haar websites 
verwijderde.

het percentage 
van coalitieleden 
en bedrijven 
die beloven in 
2020 illegale 
wildlife handel 
op hun platforms 
te hebben 
verminderd. 

  Cheetah welpjes in een kooi 
die in beslag is genomen in 
Jordanië. 

  Wildlife Cybercrime  
bedreigt het voortbestaan 
van neushoorns, door de grote 
vraag naar hun hoorns.

11.772 
Het aantal exemplaren 
van beschermde 
diersoorten, levend 
en dood, dat in 2017 
gedurende een zes 
weken-durend onderzoek 
naar de online handel 
in wilde dieren in 
Frankrijk, Duitsland, 
Rusland en het Verenigd 
Koninkrijk in online 
advertenties werd 
aangetroffen.

campagne ter bestrijding 
van online wildlife crime 

80%

zorgen dat beleidsmakers wetten 
aannemen waarmee online wildlife crime 
wordt aangepakt.Verder hebben we 
mogelijke gevallen van illegale online 
handel in wilde dieren opgespoord en 
gemeld, zodat ze verder konden worden 
onderzocht en aangepakt door 
handhavingsinstanties en 
internetbedrijven.

wereldwijd



40 41International Fund for Animal Welfare jaarverslag 2017-2018

Bij de bestrijding van de illegale handel in wilde 
dieren, en vooral de handel in olifantenivoor, kiest 
IFAW voor een totaalaanpak. Dit betekent dat we  
ons richten op problemen in herkomstlanden, 
doorvoerlanden en consumentenlanden. IFAW  
lobbyt bij internationale verdragen, regeringen  
en instellingen in Europa, Noord-Amerika, Azië en 
Australiëvoor beleid dat deze aanpak ondersteunt.

herkomstlanden

Voor de bescherming van wilde dieren is het cruciaal 
dat stropers worden gestopt voordat ze toeslaan. In 
oostelijk en zuidelijk Afrika hanteert IFAW een frisse, 
nieuwe aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
een combinatie van technische kennis, 
overheidscontacten en actieve betrokkenheid van 
lokale gemeenschappen om stroperij een halt toe te 

roepen. Bijvoorbeeld via initiatieven als tenBoma  
en projecten op landschapsniveau in Kenia, Malawi, 
Zambia, Zimbabwe en India.

doorvoerlanden 

IFAW werkt samen met nationale, regionale en 
internationale partners om douanebeambten, 
politieagenten en grensbewakers te voorzien van  
de kennis, vaardigheden en netwerken die ze nodig 
hebben om transporten met gesmokkelde wilde 
dieren te onderscheppen voordat ze de 
consumentenlanden bereiken. Uiteindelijk is het ons 
doel om de handhavingscapaciteit - in de EU en 
elders in de wereld - te vergroten, om de criminele 
netwerken achter stroperij en smokkel van wilde 
dieren op te sporen, te verstoren en te ontmantelen. 

consumentenlanden

In het bijzonder het Verenigd Koninkrijk, 
de EU, China en de VS streven we naar 
krachtigere wetgeving en handhaving en 
een verandering van de maatschappelijke 
houding om de consumptie van wilde 
dieren - dood en levend - omlaag te 
brengen. Met onze bewustmakings-
campagnes wordt de aandacht gevestigd 
op het wrede karakter van de illegale 
handel in wilde dieren en de bedreiging 
die deze vormt voor het voortbestaan van 
wilde diersoorten wereldwijd. We begrijpen 
dat de cruciale uitdaging is om effectieve, 
sociale marketingstrategieën toe te passen 
waarmee de algehele vraag naar producten 
van wilde dieren omlaag wordt gebracht.

Zo lang de vraag naar en de handel in 
ivoor blijven bestaan, heeft dit een 
negatief effect op olifantenpopulaties; 
ongeacht of de herkomst van dat ivoor, 
legaal of illegaal, bewerkt of onbewerkt en 
aangeschaft voor of na het beperkende 
verdrag. Omdat de legale commerciële 
handel in onbewerkt en bewerkt ivoor 
binnen en vanuit de EU nog altijd een 
significante rol speelt, lanceerden IFAW’s 
Europese kantoren in juli 2017 een 
gezamenlijke campagne om de EU op te 
roepen zijn binnenlandse ivoormarkten te 
sluiten. Het uiteindelijk doel van de 
campagne is dat de EU verplichte, 
uitgebreide, permanente wetgeving 
invoert om alle externe commerciële 
handel in ivoor te verbieden (import, 
export en wederexport) en - naar Brits 
voorbeeld - de commerciële handel 
binnen de EU verbiedt.

In boekjaar 2018 heeft IFAW zich sterk 
gemaakt voor de invoering van wetgeving 
met een aantal beperkte uitzonderingen 
voor aankopen en uitwisselingen door 
musea en de verkoop van muziek-
instrumenten met een klein percentage 
ivoor. Stukken met een significante 
historische waarde hebben een 

uitzonderingspositie, onder de 
voorwaarde dat het geverifieerd is met 
koolstofdatering en goedgekeurd is door 
een onafhankelijk panel van deskundigen. 
Verder hebben we aangedrongen op een 
gestandaardiseerd EU-breed toezicht-
systeem voor de ivoorhandel, een 
gemeenschappelijke en consistente 
registratiemethode voor in beslag 
genomen ivoor. Daarbij meer 
transparantie door jaarlijkse openbaar-
making van gegevens over in beslag 
genomen ivoor in de vorm van een 
rapport, zodat we gegevens per land 
binnen de EU nauwkeurig kunnen 
vergelijken.

De Britse regering maakte in april 2018 
bekend een ivoorverbod te willen 
invoeren, een belangrijk succes voor IFAW 
dat hiervoor jarenlang campagne voerde. 
Het Britse ivoorverbod is één van de 
strengste ter wereld. In aanloop naar deze 
mijlpaal getuigde IFAW in het parlement 
voor het beperkt comité dat zich 
bezighield met de ivoorwet, in aan-
wezigheid van 20 parlementsleden, 
ministers en schaduwministers. IFAW  
was één van de slechts vijf ngo’s die  
als getuige werd opgeroepen, 
gepositioneerd als leidende organisatie 
achter de invoering van dit ivoorverbod. 
We hielden briefings en recepties voor 
parlementsleden, gaven voorlichting aan 
consumenten, mobiliseerden supporters 
om op te roepen tot een verbod en 
brachten het rappo Ivory Seizures in 
Europe uit. We hebben in boekjaar 2018 
flinke vooruitgang geboekt en verder in 
het kalenderjaar 2018 werd het verbod 
officieel ingevoerd.

In China vestigde IFAW de aandacht op  
de gevaren van de handel in wilde dieren 
door posters op te hangen in metro’s en 
luchthavens en met video’s, conferenties 
en andere maatschappelijke activiteiten 

waarmee miljoenen mensen zijn bereikt. 
Zo borduurden we voort op eerdere 
voorlichtingssuccessen door in mei in vier 
grote steden met publiciteitscampagnes 
op te roepen tot een verbod op de 
ivoorhandel. De publiciteitscampagne was 
een donatie in natura met een waarde van 
circa US$ 467.296. In aanvulling op 
populaire campagnes via sociale media, 
heeft IFAW samengewerkt met een aantal 
van China’s grootste internetbedrijven, 
zoals Tencent en Baidu, om de online 
handel in illegale producten een halt toe te 
roepen.

In de VS en Australië vervult IFAW een 
voortrekkersrol door op te roepen tot 
sluiting van de binnenlandse ivoormarkt. 
We blijven op lokaal, staats- en federaal 
niveau aandringen op het dichten van 
mazen in de wet, evenals op opvoering 
van de handhavingsinspanningen en een 
verbod op alle vormen van import, export 
en verkoop van ivoor. We hebben 
onderzoek gedaan naar online handelaren, 
veilinghuizen en antiekhandelaren. Onze 
bevindingen deelden we met 
volksvertegenwoordigers en leiders 
binnen de industrie en we hebben 
publieke steun gemobiliseerd voor 
beëindiging van de ivoorhandel. 

30 
Het aantal Afrikaanse landen dat 

in maart 2018 de EU opriep zijn 

binnenlandse ivoormarkt te sluiten, 

een einde te maken aan elke vorm van 

ivoorexport en inspanningen voor een 

wereldwijd verbod op de ivoorhandel 

te steunen.

internationaal, eu-breed en verenigd koninkrijk

165
Het aantal wetenschappers uit 33 
landen dat een handtekening zette 
onder een brief naar de Europese 
Commissie waarin werd opgeroepen 
tot een Europees ivoorverbod.

90
Het aantal Europese parlementsleden 
dat zich in mei 2018 aan de kant 
van IFAW schaarde en opriep tot 
een volledig Europees verbod op  
de ivoorhandel en -import.

campagnes voor een 
ivoorverbod en vraagreductie 

  Australië, Frankrijk, de 
Verenigde Staten en veel andere 
landen verbranden of vermorzelen 
in beslag genomen ivoor zodat het 
‘onbruikbaar’ wordt. 

wereldwijd
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In boekjaar 2018 gaf IFAW DISRUPT 
workshops aan zeker 600 douaniers, 
grenswachten, quarantainemedewerkers, 
haveninspecteurs, milieupolitieagenten 
en wetshandhavers uit Kenia, Tanzania, 
Oeganda, Malawi, Marokko, Jordanië, 
Oman, Irak en China. Onze trainingen 
dragen bij aan de vaardigheid en  
kennis van handhavingsambtenaren, 
politiepersoneel en douaniers. 
Tegelijkertijd bouwen we aan 
internationale samenwerking en 
wederzijds stimulerende werkrelaties. 
Deze inspanningen dragen bij aan de 
effectiviteit van de wetshandhaving in  
de strijd tegen internationale wildlife 
crime. 

IFAW levert maatwerk in elke workshop, 
zodat alle deelnemers precies die 
relevante kennis en vaardigheden krijgen 
gepresenteerd, die zij in hun betreffende 
situatie nodig hebben. Trainers en 

vakspecialisten geven les in een breed 
scala aan praktische vaardigheden, zoals 
het herkennen van diersoorten, het 
beperken van risico’s, de verzorging, de 
behandeling en het transport van frequent 
verhandelde soorten, het toepassen van 
recente wet- en regelgeving op het gebied 
van internationale handel en het 
herkennen van constant veranderende 
smokkelmethoden en valse CITES-
vergunningen.

Sinds 2006, toen we de eerste DISRUPT-
workshop verzorgden, heeft IFAW van 
zeker 40 landen het verzoek gekregen om 
personeel te trainen. Om onze workshops 
zo effectief mogelijk te maken, werken we 
ook samen met internationale instanties 
als de United Nations Office on Drugs and 
Crime (UNODC), de Royal Society for the 
Conservation of Nature (RSCN), 
Environment Canada, Lusaka Agreement 
Task Force (LATF), and INTERPOL.

IFAW participeert al vele jaren in 
multilaterale milieuovereenkomsten 
(MEAs) zoals de Conventie Inzake de 
Internationale Handel in Bedreigde 
Uitheemse Dieren en Planten (CITES), het 
Verdrag inzake trekkende diersoorten 
(CMS), de Conventie Biodiversiteit (CBD), 
en de Internationale Walvisvaart 
Commissie (IWC). Daarnaast dragen  
we bij in andere relevante overeenkomsten, 
programma’s en processen waarbij de zorg 
voor natuur, milieu en dierenwelzijn een rol 
speelt. We vaardigen vertegenwoordigers 
af naar deze MEA’s omdat we er zeker van 
willen zijn dat de besluiten die ze nemen in 
het belang zijn van wilde dieren en 
leefgebieden. Vooral CITES, het VN-verdrag 
dat de internationale handel in wilde dieren 
en dierproducten reguleert, is een 
belangrijke speler in de strijd tegen de 
excessieve uitbuiting van wilde dieren.  
Bij deze gelegenheden oefenen we 
invloed uit op de te nemen maatregelen, 
organiseren we voorlichtingsworkshops, 
stellen we beleidsvoorstellen op, 
verspreiden we wetenschappelijke 
artikelen en voeren we één op één 
gesprekken met beleidsvormers over 

belangrijke kwesties op het gebied van 
natuurbescherming en handel.

In dit verslagjaar waren er belangrijke 
ontwikkelingen in het kader van twee van 
deze internationale overeenkomsten: zo 
was er de 12de vergadering van de 
Conferentie van Partijen van CMS (CoP12, 
in oktober 2017) en waren er 
voorbereidende vergaderingen in de 
aanloop naar de 18de vergadering van de 
Conferentie van Partijen van CITES, die 
voor 2019 op de agenda staat. Dankzij de 
inspanningen van IFAW en haar partners 
hebben de bij het CMS-verdrag 
aangesloten landen besloten om meer 
maatregelen te nemen ter bescherming 
van giraffen, chimpansees, leeuwen, 
luipaarden en zes haaiensoorten. 

Korte tijd daarna heeft IFAW bij de twee 
vergaderingen van het Permanent Comité 
van CITES, in de aanloop naar de CITES-
conferentie in Sri Lanka in 2019, zich sterk 
gemaakt voor een effectieve uitvoering 
van de besluiten waarvoor tijdens de 
vorige CITES-vergadering zo hard is 
gestreden. Nadat we op de laatste 

conferentie bescherming voor 
schubdieren hadden afgedwongen, 
evenals steun voor een krachtiger 
optreden tegen de binnenlandse 
ivoorhandel en wildlife cybercriminaliteit, 
heeft IFAW opnieuw gelobbyd voor de 
implementatie van actieplannen om beide 
problemen effectief aan te pakken. Dit 
baanbrekende werk van IFAW op dit 
gebied, zorgde ervoor dat wij gevraagd 
werden voor advies aan een CITES-
werkgroep, die zich speciaal met wildlife 
cybercriminaliteit bezighoudt. 

Verder gaven we steun aan de oproep van 
verschillende regeringen om in actie te 
komen tegen de handel in producten van 
Noordse vinvissen door Japan. Daarnaast 
lobbyden we bij het CITES-secretariaat en 
de aangesloten lidstaten om hier vooral 
ook jongeren in te blijven betrekken, zo 
mogelijk via een tweede jongeren-
conferentie voorafgaande aan CoP18.

De eerste jongerenconferentie, 
voorafgaande aan de voorlaatste 
CITES-conferentie, werd georganiseerd 
en bijeengeroepen door IFAW.

621
Het aantal handhavingsfunctionarissen 
dat aan een van de 15 workshops 
deelnam die IFAW in 2018 organiseerde.

5.749 
Het aantal 
deelnemers 
dat deelnam 
aan DISRUPT-
workshops sinds 
IFAW er in 2006 
mee begon.

28
Het aantal haaien- en roggensoorten die 
nu door CITES als beschermd zijn erkend, 
dankzij de aanhoudende lobbyactiviteiten 
van IFAW en collega-organisaties.

samenwerken met  
internationale instellingen(opsporing illegale soorten  

door preventietraining)
samenwerking met de conventie inzake de 
internationale handel in bedreigde uitheemse dieren  
en planten (cites) en andere internationale instellingen 

disrupt-workshops 

 DISRUPT-training voor Alibaba.

  Deelnemers aan een DISRUPT-
workshop in Riyadh, Saoedi-Arabië. 

 Kelvin Alie, IFAW’s Executive  
 Vice President, vergadert met  
 INTERPOL, Wildlife Conservation  
 Society, African Wildlife Fund  
 en Conservation International  
 om de handel in wilde dieren  
 te bestrijden. 

wereldwijd wereldwijd
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Van oudsher was de oceaan een stille, 
serene en veilige leefomgeving voor 
dieren. Sinds de enorme toename van 
scheepvaart, seismische technologieën 
en het gebruik van sonar is de stilte 
onderwater veranderd in lawaai van 
ontwrichtende en zelfs dodelijke impact 
op zeedieren. IFAW werkte dit boekjaar 
ook in Nederland aan het terugdringen 
van onderwaterlawaai.

beach cleanup

Het IFAW heeft zich in het voorjaar van 
2018 samen met haar partner SOS Dolfijn 
beziggehouden met de voorbereiding van 
een speciale etappe over 
onderwaterlawaai tijdens de Boskalis 
Beach Cleanup Tour van Stichting De 
Noordzee. Het IFAW helpt mee om de 
Nederlandse Noordzeekust schoon te 
maken en aandacht te vragen voor de 
gevolgen van afval voor de dieren in de 
zee, zoals plastic, visnetten en chemisch 
afval. Maar we hebben ook aandacht 
gevraagd voor onderwaterlawaai als een 
onzichtbare en onbekende bedreiging, 
waar nog maar weinig aan wordt gedaan.

onderwaterlawaai:  
een onzichtbare en nog 
onbekende bedreiging 

De wolf is terug in Nederland. In het 
afgelopen jaar zijn er steeds meer wolven 
gesignaleerd in Nederland en zijn er de 
eerste tekenen dat wolven zich in 
Nederland hebben gevestigd. Het IFAW 
heeft ook dit boekjaar gewerkt aan een 
beter imago voor dit prachtige dier.

mens- en dierconflict

De terugkomst van de wolf in Nederland 
veroorzaakt een typisch voorbeeld van 
een mens-dierconflict. Het aantal 
schapen dat wordt gedood neemt 
namelijk toe met het groeiend aantal 
wolven in Nederland en daarmee ook de 
discussie over het wel of niet accepteren 
van de wolf. Voor schapenhouders is het 
noodzakelijk om beschermende 
maatregelen te nemen door elektrische 
afrasteringen en waakhonden. We hebben 
de overheid opgeroepen om de 
schapenhouders daarbij ruimhartig te 
ondersteunen.

platform wolven in nederland 

Het IFAW is al enkele jaren lid van het 
platform Wolven in Nederland, waar onder 
meer ARK, Natuur-monumenten en IVN lid 
van zijn. Doel van deze organisatie is om 
draagvlak te creëren voor de wolf in 
Nederland. Het IFAW denkt samen met 
het platform na over oplossingen om 
schapen veilig te houden en mens-dier 
conflicten te voorkomen. Het IFAW steunt 
voorlichting, educatie en maatregelen die 
moeten voorkomen dat schapen en ander 
vee worden aangevallen door wolven.

kuddewaakhonden

Het IFAW heeft dit boekjaar ook een 
Overijsselse pilot met kuddewaakhonden 
bezocht. Deze honden zijn speciaal gefokt 
om vee te beschermen en zijn gewend 
aan het buitenleven. De omgang met de 
dieren vergt echter wel kennis en 
ervaring. In landen waar de wolf nooit 

afwezig is geweest, is deze kennis altijd 
op peil gehouden en worden 
kuddewaakhonden ingezet ter 
bescherming tegen roofdieren. Ook nam 
het IFAW dit jaar deel aan een bespreking 
met vertegenwoordigers van 
schapenhouders en LTO, waar concreet in 
werd gegaan op de aanpak van de 
implementatie van preventieve 
maatregelen. Het IFAW legt er de nadruk 
op dat het nu nog om individuele dieren 
gaat, maar we verwachten uiteindelijk dat 
ook roedels zich in ons land gaan 
vestigen. In de komende jaren zal IFAW 
zich daarom blijven inzetten voor 
enerzijds het imago van de wolf en 
anderzijds hulp aan schapenhouders.

werken aan het imago 
van de wolf en hulp aan 
schapenhouders

nederland

150
jaar geleden leefden  
er wolven in Nederland

van de afstand 
waarop walvissen 
elkaar kunnen 
horen, neemt af 
vanwege het lawaai 
van schroeven

90%

nederland
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stichting sos dolfijn 
SOS Dolfijn is de organisatie die hulp 
en coördinatie biedt aan gestrande 
walvisachtingen in nood aan de kust 
van de Noordzee. Het expertise- en 
opvangcentrum is sinds 1 januari 2017 
op zoek geweest naar een nieuw 
onderkomen om bruinvissen en andere 
walvisachtigen op te vangen. Met de 
financiële ondersteuning van het IFAW 
heeft de stichting tijdens deze 
zoektocht haar werk kunnen 
voortzetten. 

het reizende walvisziekenhuis

Educatie is een belangrijk speerpunt 
van SOS Dolfijn. Zo is zij dit boekjaar 
met Het Reizende Walvisziekenhuis 
langs scholen en evenementen 
gegaan; een educatieve voorstelling 
waarmee zij kinderen en volwassenen 
meer leert over de Noordzee en de 
walvisachtigen die er leven. En ook met 
welke problemen walvisachtigen te 
maken hebben zoals vervuiling en 
overbevissing. Ze geven daarnaast ook 
trainingen aan de kust; wat mensen 
kunnen doen als ze een gewonde 
bruinvis aantreffen.

terug naar de natuur

Door onder andere voedselgebrek in 
de Noordelijke wateren komen 
bruinvissen weer meer in het 
Nederlandse gedeelte van de Noordzee 
voor. Dat betekent dat er helaas ook 
vaker bruinvissen aanspoelen op onze 
stranden. In het afgelopen jaar heeft 
SOS Dolfijn meer dan 40 gestrande 
bruinvissen geholpen; en de helft 
hiervan is weer gerehabiliteerd in de 
natuur. Voor walvisachtigen is dat een 
zeer hoog percentage, want een dier 
dat aanspoelt heeft per definitie al 
problemen. IFAW (met het Marine 
Mammal Center, op Cape Cod) en SOS 
Dolfijn werken goed samen en delen 
kennis over bijvoorbeeld reddings-
protocollen, werkwijzen, ziektekiemen 
en herstelprocessen bij zieke of 
gewonde dieren. De doelstelling van 
SOS Dolfijn sluit naadloos aan bij die 
van het IFAW: dierenwelzijn bevorderen 
en het redden, rehabiliteren en 
uitzetten van dieren.

op zoek naar nieuwe 
opvanglocatie

In het afgelopen boekjaar is SOS  
Dolfijn op zoek gegaan naar een 
nieuwe opvanglocatie. Samen met 
IFAW heeft de organisatie met diverse 
partijen om tafel gezeten, zodat de 
nieuwe locatie goed aansluit bij 
de missie, visie en doelstellingen van 
IFAW. Helaas is er nog niets concreets 
uitgekomen; in het komende boekjaar 
gaan de samenwerkingspartners verder 
met de zoektocht.  

nederland

In het voorjaar van 2018 heeft IFAW 
onderzoek uitgevoerd naar de handel in 
ivoren voorwerpen door veilinghuizen in 
Nederland. Dit na initiatieven in andere 
Europese landen en de uitkomst van 
eerdere onderzoeken in Nederland 
waarbij duidelijk werd dat ook Nederland 
betrokken is bij de handel in ivoor. 

De resultaten van het onderzoek zijn al 
voor de uiteindelijke publicatie van het 
rapport gedeeld met politici en het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. Samen met het 
gelijktijdig onderzoek door AVAAZ bij 

antiekwinkels en Marktplaats, leverde dit 
het bewijs dat de ivoorhandel ook in 
Nederland in de meeste gevallen illegaal 
is. Voor regeringspartij D66 voldoende 
om Kamervragen te stellen aan minister 
Schouten over de Nederlandse rol in de 
internationale ivoorhandel. In haar 
antwoord gaf ze aan dat Nederland zich 
zal inzetten om op Europees niveau 
stappen te ondernemen voor strengere 
wetgeving en handhaving. Het IFAW is 
verheugd dat de Nederlandse overheid 
zich hard wil maken voor verdere 
maatregelen om de ivoorhandel te 
stoppen.

onderzoek naar ivoorhandel 
van nederlandse veilinghuizen 

nederland

van de 90.000  
EU-burgers, die 
een vragenlijst 
had ingevuld, is 
voorstander van 
een EU-verbod  
op ivoorhandel

90%
De bruinvis, de 
witsnuitdolfijn en de 
tuimelaar worden 
beschouwd als vaste 
bewoners van ons 
deel van de Noordzee; 
de dwergvinvis komt 
geregeld op bezoek in  
de Nederlandse wateren.



49 jaarverslag 2017-2018

Boekjaar eindigend op 30 juni 2018

1 juli 2017 – 30 juni 2018

Organisatie Land Programma’s  
en ondersteuning Fondsenwerving

International Fund for Animal Welfare, Inc. Verenigde Staten 89.4% 10.6%

International Fund for Animal Welfare IFAW in Action Verenigd Koninkrijk 96.9% 3.1%

International Fund for Animal Welfare (IFAW) Verenigd Koninkrijk 81.7% 18.3%

International Fund for Animal Welfare Inc./ Fonds 
international pour la Protection des animaux inc. Canada 84.5% 15.5%

Stichting IFAW (International Fund for Animal Welfare) Nederland 83.7% 16.3%

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds GmbH Duitsland 89.0% 11.0%

Fonds International pour la protection  
des animaux (IFAW France) Frankrijk 71.1% 28.9%

International Fund for Animal Welfare  
(Australia) Pty Limited Australië 79.5% 20.5%

International Fund for Animal Welfare NPC Zuid-Afrika 93.5% 6.5%

International Fund for Animal Welfare Limited Zambia 100.0% 0.0%

International Fund for Animal Welfare (IFAW) Limited Malawi 100.0% 0.0%

toerekening kosten uitvoering 
programma’s en bedrijfskosten 

Totale inkomsten, giften  
en andere steun Stichting IFAW

Giften van donateurs 75%

Legaten en erfstellingen 20%

Schenkingen in de vorm van 
goederen en diensten 1%

Beleggingen en overige  
bedrijfsopbrengsten 4%

financieel overzicht  
ifaw wereldwijd 

bijlage

   Een lid van de
 Chikolongo-gemeenschap  
 in Malawi geeft zijn  
 gewassen water
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Geconsolideerde jaarrekening IFAW(voor accountantscontrole*) over de boekjaren 
eindigend op 30 juni 2018. Onderstaande cijfers in duizenden USD

Onderstaande cijfers in duizenden van de lokale eenheden

verklaring inzake financiële positie verklaring van activiteiten: 1 juli – 30 juni 2018

verklaring van activiteiten: 1 juli – 30 juni 2017
overzicht van activiteiten 

Activa 2018 2017

Liquide middelen 25.377 23.775

Vooruitbetaalde kosten en overige (kortlopende) vorderingen 13.304 8.753

Vaste activa 18.007 18.321

Investeringen 58.947 55.908

Totaal activa 115.635 106.757

Passiva 2018 2017

Crediteuren en overige (kortlopende) schulden 10.012 8.760

Overige schulden 11.413 11.796

Totaal passiva 21.425 20.556

Vorderingen minus schulden 94.210 86.201

Totaal passiva 115.635 106.757

Opbrengsten 2018 2017

Giften van donateurs 52.867 51.491

Legaten en erfstellingen 24.502 16.368

Schenkingen in de vorm van goederen en diensten 23.329 44.886

Beleggingen en overige bedrijfsopbrengsten 4.448 4.500

Totaal opbrengsten 105.146 117.245

Uitgaven 2018 2017

Kosten uitvoering programma’s en bedrijfskosten 97.774 113.282

Saldo opbrengsten en uitgaven 7.372 3.963

* Financiële overzichten voor elke IFAW entiteit afzonderlijk zijn opgesteld volgens de geldende regels  
 omtrent administratie en worden afzonderlijke gecontroleerd. De samenvatting van de Ontvangsten/ 
 Uitgaven is opgesteld op basis van de boekhoudkundige regels die gelden voor de USA.

geconsolideerde jaarrekening ifaw wereldwijd inkomsten en uitgaven per entiteit 

Land
(eenheid)

Verenigde 
Staten
(USD)

VK Charity
(Engelse 
pond)

Nederland
(EUR)

Duitsland
(EUR)

Frankrijk
(EUR)

Australië
(AUD)

Inkomsten:

 Bijdragen van donateurs 21.257 11.431 4.438 8.695 7.229 4.448 

 Nalatenschap 3.684 7.111 1.173 5,110 71 2.042

 Gedoneerde goederen en diensten 21.277 - 70 1.683 1 -

 Investeringen en andere operationele inkomsten 2.499 174 206 163 - 321

Totaal aan inkomsten, giften en andere steun 48.717 18.716 5.887 15.651 7.301 6.811

Uitgaven:

 Program 38.393 15.602 3.760 11.615 4.171 3.657

 Fondsenwerving 4.855 3.486 906 1.575 2.003 1.124

 Programma ondersteuning 2.445 - 880 1.153 746 713

Totaal aan uitgaven van programma en operatie 45.693 19.088 5.546 14.343 6.920 5.494

Overschot (tekort) van inkomsten t.a.v  uitgaven 3.024 (372) 341 1.308 381 1.317

Land
(eenheid)

Verenigde 
Staten
(USD)

VK Charity
(Engelse 
pond)

Nederland
(EUR)

Duitsland
(EUR)

Frankrijk
(EUR)

Australië
(AUD)

Inkomsten:

 Bijdragen van donateurs 19.820 12.228 4.559 9.241 6.233 5.179

 Nalatenschap 1.626 7.734 1.019 1.173 1.280 1.203

 Gedoneerde goederen en diensten 40.178 - 89 3.941 111 -

 Investeringen en andere operationele inkomsten 3.352 498 286 389 32 257

Totaal aan inkomsten, giften en andere steun 64.976 20.460 5.953 14.744 7.656 6.639

Uitgaven:

 Programma 56.713 18.295 3.327 10.256 3.948 4.179

 Fondsenwerving 4.212 3.534 735 1.500 1.701 1.492

 Programma ondersteuning 2.254 - 621 1.030 676 687

Totaal aan uitgaven van programma en operatie 63.179 21.829 4.683 12.787 6.325 6.358

Overschot (tekort) van inkomsten t.a.v  uitgaven 1.796 (1.369) 1.270 1.957 1.331 281
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International Operations Center
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+1 (508) 744-2000
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