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focus op praktische oplossingen die 
onmiddellijke en langdurige impact 
hebben, en een niet-aflatende inzet voor 
een beleid dat wezenlijk het verschil 
maakt.

Niet lang na de oprichting van IFAW zijn 
wij begonnen met het koppelen van 
lobbyactiviteiten aan interventies in het 
veld en zijn wij aan de slag gegaan in 
gebieden zoals het Queen Elizabeth 
National Park in Oeganda, waar mede 
dankzij onze strijd tegen stropen de 
olifantenpopulatie van 150 in 1990 is 
toegenomen naar 2.400 nu. 
Tegenwoordig is dit een van de gezondste 
olifantenpopulaties in heel Oeganda. 

Partnerschappen met verschillende 
stakeholders vanuit de praktijk tot aan de 
internationale arena zijn van kritisch 
belang voor het succes van IFAW. In 2013 
sloot IFAW een historische 
leaseovereenkomst met een Masai-
gemeenschap in de buurt van het 
Amboseli National Park in Kenia, waarmee 
6.475 hectare belangrijke habitat voor 
olifanten is veiliggesteld. 

In datzelfde jaar hebben wij als eerste ngo 
ooit een memorandum van 
overeenstemming getekend met het 
Environmental Crime Program van 
Interpol. Wij spelen een actieve rol bij 
internationale fora zoals bij het Verdrag 
inzake de bescherming van trekkende 
wilde diersoorten (CMS) en de 
Overeenkomst inzake de internationale 
handel in bedreigde in het wild levende 
dier- en plantensoorten (CITES). Wij “zitten 
nu aan tafel” en wij laten onze stem 
systematisch steeds meer horen en onze 
invloed steeds meer gelden op nationaal 
niveau en bij projecten en campagnes 
wereldwijd. 

In 2019 hebben wij het 50-jarige bestaan 
van IFAW gemarkeerd met de lancering 
van ons nieuwe merk. Dit was een 
spannende en kritische mijlpaal aangezien 
het de eerste rebranding was in 50 jaar. 
De transformatie van ons merk gaat 
verder dan alleen een nieuw logo. Om 
ervoor te zorgen dat thema’s op het 
gebied van natuurbehoud en 
dierenbescherming ook voor de volgende 
generatie topprioriteit behouden, drukt 
ons merk uit wie wij zijn. Het is een 
definitie van onze identiteit en een 
instrument om beter te communiceren 
met onze doelgroepen. Ons merk is erop 
gericht om het leven voor dieren te 
verbeteren, nieuwe hoop te geven aan 
mensen die zorg verlenen en ons allemaal 
naar een veiligere, mooiere toekomst te 
leiden.

wij kunnen niet anders dan  
een verandering in gang zetten

Bij IFAW begrijpen wij de complexiteit van 
de wereld in het algemeen en zien wij in 
dat er geen standaardoplossing is voor 
natuurbehoud en dierenbescherming. Wij 
zijn van mening dat dierenwelzijn een 
sociaal-menselijke kant heeft en daarom 
hebben wij waardering voor de cultuur en 
de opvattingen van de mensen die al 
generaties lang in harmonie leven met 
wilde dieren. 

Wij zien deze wereld ook zoals ze is,  
en dat dwingt ons om die te verbeteren  
en de meest complexe problemen 
creatief, doortastend en met compassie 
aan te pakken. IFAW zet een verandering 
in gang: van het beschermen van 
belangrijke habitats, het ondersteunen 
van programma’s voor weesolifanten in 
Afrika en het herstellen van keystone 
species/sleutel soorten tot aan onze inzet 
voor behoud van leefgebieden in Azië  
en het stoppen van de illegale handel  
in wilde dieren.  

Momenteel is IFAW beter dan ooit 
toegerust om dieren en mensen te  
helpen om samen in balans te leven.  
Van ons wereldbefaamde reddingsteam 
van zeezoogdieren dat een recordaantal 
reddingen heeft uitgevoerd in 2019, mede 
dankzij de hulp van vrijwilligers en leden 
van de gemeenschap die strandingen  
aan ons meldden, tot aan het bieden  
van noodhulp aan mensen en dieren in  
de nasleep van de dodelijke bosbranden 
die het stadje Paradise in Californië 
volledig verwoestten, de reddingsteams 
van IFAW helpen dieren en de mensen  
die om hen geven. 

IFAW is met name al onze donateurs  
over de hele wereld dankbaar, zowel onze 
particuliere donateurs als stichtingen en 
overheden. Alle voortgang die in dit 
jaarverslag wordt beschreven is geheel 
toe te schrijven aan de hulp van onze gulle 
donateurs. Elke bijdrage, klein en groot, 
helpt dieren en mensen om samen in 
balans te leven.

gemeenschappen opbouwen  
en grenzen overstijgen

Wij zetten ons in voor best practices  
en standaarden. Wij zetten ons in voor 
innovaties op basis van wetenschap  
en onderzoek die het resultaat zijn  
van jarenlange ervaring. Van nauw 
samenwerken met vissers om alternatieve 
visnetten te ontwikkelen, waardoor het 
risico wordt verkleind dat walvissen 
sterven door verstrikkingen, tot 

samenwerken met IJslandse operators van 
walvis- en dolfijnsafari’s en reisbureaus 
om alternatieven te ondersteunen voor de 
commerciële walvisvaart, IFAW heeft de 
expertise en de invloed om gedurfd actie 
te ondernemen voor dieren, mensen en 
hun leefomgeving. 

In onze missie bij IFAW hebben dieren 
altijd centraal gestaan en dat geldt ook 
voor de toekomst. Wij doen er alles aan 
om dierenlevens te redden en daarin doen 
wij geen concessies. Wij zijn ons er echter 
van bewust dat wij dit niet alleen kunnen. 
Hiervoor is een heel dorp nodig - of in 
onze ervaring, een lokale gemeenschap. 
Wij willen met iedereen en overal 
samenwerken om deze problemen die 
urgent, complex en veelal steeds erger 
worden, op te lossen. 

Wij hebben de infrastructuur en de 
invloed om groots te denken, gedurfd  
te handelen en overeenstemming te 
bereiken. Wereldwijd creëren wij 
draagvlak voor dierenwelzijn en 
-bescherming en bereiken wij 
overeenstemming over wat echt werkt. 
Wij spreken beleidsmakers aan om de 
balans te laten doorslaan ten gunste van 
bedreigde diersoorten en habitats. 

Ons werk overstijgt grenzen. Dit zegt  
niet alleen iets over onze reikwijdte, maar 
ook over de kracht van gewone mensen, 
waar dan ook, om samen een verschil te 
maken. Wij geloven ook in collectieve 
aanpak; in samenwerken met iedereen  
die belang hecht aan de duurzaam 
omgaan met de planeet waarop we 
wonen. Wij roepen alle mensen op om 
een actieve rol te spelen in het 
beschermen van wilde dieren en het 
behoud van de wildernis voor de 
toekomstige generaties. 

Zoveel mensen maken zich terecht zorgen 
over de veranderingen die zij om zich 
heen zien gebeuren: dieren en habitats 
die verdwijnen, grenzeloze illegale handel 
in wilde dieren, diersoorten die in een 
alarmerend snel tempo uitsterven en een 
steeds grotere strijd om grondstoffen. 
Sommige mensen zeggen dat het al te 
laat is. Bij IFAW hebben we al 50 jaar 
redenen om daar anders over te denken. 
Mensen zijn mede de oorzaak van deze 
problemen, maar hebben ook de kracht 
om de achteruitgang te keren.
    

Laten we aan de slag gaan.  

waar we vandaan 
komen en waar we 
naartoe gaan

Al 50 jaar zet IFAW zich vastberaden in 
voor haar missie: ervoor zorgen dat mens 
en dier samen in balans zijn. Om dit 
resultaat te bereiken zetten wij elke dag 
stappen op het wereldwijde toneel. Het is 
het verhaal van IFAW, gebaseerd op het 
fundamentele principe dat elk individueel 
dier ertoe doet. 

Het is een verhaal dat alleen overeind blijft 
als we ons steeds blijven ontwikkelen, 

aanpassen en tegelijkertijd onze focus 
behouden. Het is een verhaal dat draait 
om één belangrijke hoofdrolspeler: het 
individuele dier. Waar andere organisaties 
zich alleen inzetten om diersoorten te 
redden, redt IFAW individuele dieren, 
rehabiliteert ze en laat ze vrij, één voor 
één, omdat ze allemaal bijdragen aan de 
biodiversiteit in hun habitats en het 
verschil kunnen maken tussen het verlies 
of het behoud van een volledige diersoort.

voortbouwen op vijf decennia 
reële oplossingen

Wij hebben de afgelopen 50 jaren steeds 
weer geleerd dat wanneer mensen beter 
voor zichzelf kunnen zorgen, zij vaak ook 
beter zorgen voor de dieren en de 
leefomgeving die zij delen. Bouwstenen 
die wezenlijk zijn voor de effectiviteit van 
IFAW zijn: de betrokkenheid van lokale 
gemeenschappen bij bescherming, een 

  Grenzen over, door landschappen  
heen. Een kudde Afrikaanse  
olifanten in beweging.
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Gezien de grote uitdagingen voor het garanderen van de 
veiligheid van dieren en hun leefomgeving is het van cruciaal 
belang dat organisaties en overheden probleemoplossende 
initiatieven met een positieve en langdurige impact ontplooien 
en zich daaraan committeren. Daarom ben ik er trots op dat  
ik deel uitmaak van IFAW, die zich richt op die essentiële 
verandering. In het boekjaar 2019 vierden wij ons 50-jarig 
jubileum- een mijlpaal en een bewijs van onze veerkracht  
en ons aanpassingsvermogen in een steeds complexere wereld. 

Ik weet uit mijn ervaring als management consultant dat wij  
soms diepgewortelde conventies kritisch tegen het licht moeten 
houden om resultaten te bereiken. Het is precies die focus op 
verandering die me in eerste instantie aantrok in IFAW en die me 
betrokken houdt. Door fris denken en gedurfd handelen van het 
diverse team van de organisatie wereldwijd, creëert IFAW nieuwe 
manieren om gecompliceerde kwesties aan te pakken en reële 
oplossingen aan te dragen die onmiddellijke en langdurige 
impact hebben. 

IFAW richt zich op het werk dat nodig is om voor wilde dieren het 
verschil te maken. De onderlinge verbondenheid tussen mensen 
en dieren vraagt om integrale oplossingen voor de conflicten 
tussen mensen en wilde dieren. Wij maken gebruik van dezelfde 
ruimte en strijden vaak om dezelfde natuurlijke hulpbronnen.  
Om ervoor te zorgen dat zowel dieren als mensen samen in 
balans leven, moeten die complexe kwesties worden aangepakt. 

Een belangrijk element in de aanpak van IFAW is het  
vertrouwen winnen van lokale gemeenschappen; dat is een 
onderscheidende factor voor dierenwelzijn en -bescherming. 
Onze teams zijn pienter en pragmatisch en zetten zich volledig  
in voor oplossingen die recht doen aan de wereld waarin wij 
vandaag leven en een veilige wereld in de toekomst. Gezien het 
enorme aantal bedreigde dierenpopulaties en de noodzaak voor 
onmiddellijke actie wordt het principe van de filosofie van 
IFAW(elk dier doet ertoe) steeds belangrijker. 

bericht van  
het bestuur

  Een verzorger van de 
Zimbabwe Elephant Nursery 
begeleidt een geredde 
olifant tijdens een 
wandeling door beschermd 
landschap.

Ik beschouw het als een voorrecht dat ik een bestuur  
mag voorzitten dat zich niet alleen nauw verbonden voelt  
met de missie van IFAW, maar zich ook daaraan volledig heeft 
gecommitteerd. Ons bestuur verwelkomt en ondersteunt nieuwe 
initiatieven waarmee veranderende uitdagingen kunnen worden 
aangepakt en juicht IFAW’s samenwerking toe met overheden en 
ngo’s wereldwijd die zich inzetten voor dierenbescherming en 
behoud van leefomgeving. Partnerschappen die zijn gebaseerd 
op open en eerlijke dialogen die leiden tot effectieve 
programma’s in het veld zijn essentieel voor het aanjagen  
van de creatieve ideeën, wijzigingen in wetgeving en kritische 
oplossingen die nodig zijn om wilde dieren wereldwijd te 
beschermen. 

Ook nu weer heb ik groot ontzag voor de enorme inzet van 
IFAW’s wereldwijde team, maar ook voor de onvermoeibare  
steun en het vastberaden commitment/betrokkenheid van  
onze donateurs. Particuliere donateurs, stichtingen en 
vertegenwoordigers van overheden hebben allemaal hun 
vertrouwen in IFAW gesteld en dragen bij aan tastbare resultaten 
gericht op het samen in balans zijn van dieren en mensen.

Ik dank u voor uw steun. Wij zullen ons ook de komende 50 jaar 
inzetten voor dierenbescherming en behoud van leefomgeving 
en uw steun maakt dit mogelijk. Uw betrokkenheid is net zo 
belangrijk als die van ons. 

Hartelijk dank namens International Fund for Animal Welfare.

Joyce C. Doria
Bestuursvoorzitter

onze visie:  
mens en dier 
samen in balans.

onze missie:  
fris denken en 
gedurfd handelen 
voor dier, mens en 
aarde.
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leiderschap 

De afgelopen twee decennia van mijn  
tijd bij IFAW was ik steeds weer onder  
de indruk van de niet-aflatende missie  
van onze organisatie en de veerkracht  
van onze programma’s wereldwijd.  
IFAW benadrukt het eenvoudige, maar zo 
belangrijke feit dat wij de planeet moeten 
delen en zet zich in voor wezenlijke 
idealen: namelijk dat elk dier ertoe doet, 
dat voor dierenbescherming de steun van 
mensen nodig is en dat vertrouwen altijd 
moet worden verdiend. 

Deze idealen, die tot uitvoer zijn  
gebracht in verschillende projecten  
en door mensen wereldwijd, zijn de 
afgelopen 50 jaar de drijfveer geweest 
voor de organisatie. In 1969 pakte IFAW 
één probleem aan, waarbij één soort in 
één deel van de wereld werd bedreigd,  
en dat leidde ertoe dat meer dan 1 miljoen 
zeehondenpups zijn gered en dat er een 
verbod is gekomen op producten van 
zadelrobpups. Sindsdien hebben wij  
meer problemen aangepakt met meer 
bedreigde diersoorten in meer dan  
40 landen wereldwijd. Wij hebben meer 
dieren gered en meer leefgebieden 
veiliggesteld dan op enig ander moment 
in onze geschiedenis. Wij zijn ons ervan 
bewust dat ons werkveld breed en divers 
is en spreken opnieuw uit dat wij ons 
blijven inzetten voor een wereld waarin 
dieren en mensen samen in balans zijn, 
zowel nu als in de toekomst.

bericht van de CEO 

  De CEO van IFAW, Azzedine Downes, 
voert fruit aan een loewak die 
wordt gerevalideerd door CWRC.

Dit jaar telde vele successen. Wij  
hebben resultaten in het veld geboekt 
waarover u verderop in dit verslag meer 
kunt lezen. Zo hebben wij ons onder  
meer verder ingezet voor het behoud  
van kritische habitats en keystone 
species/sleutelsoorten in Afrika en 
landschapsbehoud in Azië. Ook hebben 
wij noodhulp geboden in de nasleep van 
de dodelijke bosbranden die het stadje 
Paradise in Californië troffen. Op zoveel 
manieren is er de afgelopen 50 jaar de 
basis gelegd voor landschapsbehoud, 
dierenbescherming en dierenwelzijn en 
daardoor hebben wij nu de veerkracht om 
de uitdagingen van vandaag het hoofd te 
bieden. In het boekjaar 2019 hebben wij 
ook wereldwijd succesvol een nieuwe 
merkidentiteit en website uitgerold, 
waarmee wij ons nog beter kunnen 
positioneren als wereldwijde beweging.

Bij IFAW vertellen wij graag ons verhaal: 
een verhaal dat zich elke dag weer  
ergens ter wereld afspeelt. Het is een 
verhaal dat ons inspireert om levens te 
redden; door middel van innovatieve 
programma’s, de ontwikkeling van 
belangrijk wetenschappelijk onderzoek,  
of onze langetermijnsamenwerking met 
overheden en lokale gemeenschappen. 
Centraal in onze filosofie staat de 
overtuiging dat de uitdagingen van 
vandaag flexibiliteit en creativiteit 
vereisen, omdat wij weten dat er  

geen standaardoplossing is voor 
dierenbescherming en behoud van 
leefomgevingen. Daarom is het van 
belang dat ons werk zich richt op wat de 
meeste impact voor wilde dieren heeft, 
zodat wij soorten kunnen blijven redden, 
ook onze eigen soort.

Wij zijn ons er terdege van bewust  
dat wij dit niet alleen kunnen. Er ligt een 
enorm en vaak nog onbenut potentieel  
in wat ik de “unusual suspects” noem:  
niet voor de hand liggende helden en 
verrassende partners die zich aanmelden 
en een brug slaan tussen mensen en 
gemeenschappen. Van de landeigenaren 
in Nieuw-Zuid-Wales in Australië, die 
zichzelf als beschermers van hun regio 
zien, en die zichzelf tot taak hebben 
gesteld om lokale diersoorten te laten 
gedijen, tot de Global Shapers 
Community in Harare (Zimbabwe), een 
groep jonge professionals die zich inzet 
voor betere leefomstandigheden van hun 
gemeenschappen en tegelijkertijd actuele 
wereldwijde uitdagingen aanpakt: dit zijn 
de mensen die inspireren en zorgen voor 
een collectieve dynamiek voor het 
behoud van de diersoorten van deze 
wereld. Dier voor dier. Leefomgeving  
voor leefomgeving. Gemeenschap  
voor gemeenschap. 

Momenteel is IFAW beter dan ooit 
toegerust om dieren en mensen te helpen 
om samen in balans te zijn. Wij hebben de 
infrastructuur en de invloed om gedurfd 
te handelen en daarbij hebben wij de 
deskundigen en de partners om 
oplossingen te vinden die echt werken. 
Dankzij het commitment en de compassie 
die wij de afgelopen 50 jaar hebben 
opgebouwd, kunnen wij afstand nemen 
van het rampscenario dat vaak wordt 
voorgehouden en juist werken aan een 
resultaat waarin hoop centraal staat en 
waarbij gewone mensen een verschil 
maken. Dank u wel dat u deel uitmaakt  
van ons collectieve verhaal. Maar vooral, 
dank u wel dat u ons inspireert om elke 
dag levens te redden.

Azzedine T. Downes
CEO
International Fund for Animal Welfare



behoud van 
leefgebieden

In het werk van IFAW staan het redden en rehabiliteren van  
dieren centraal. Maar er is nog een derde pijler: vrijlating in het 
wild. En om wilde dieren weer veilig uit te zetten zodat ze kunnen 
overleven en gedijen, is er een veilige leefomgeving nodig.   Hier 
komt IFAW’s programma Behoud van Leefgebieden om de hoek 
kijken. De activiteiten binnen dit programma zijn gericht op het 
gezond en leefbaar houden van habitats met een goed 
ecosysteem voor dieren en mensen.  
 
Empirisch bewijs laat zien dat het laatste decennium vrijwel  
zeker het warmste is dat is opgetekend. Temperaturen lagen 
gemiddeld 1,1 °C hoger ligger dan in het pre-industriële tijdperk. 
De temperatuurstijging gaat richting de 1,5 °C en dat zou 
betekenen dat er belangrijke ecosystemen verloren gaan. 
Daarnaast staat grond/land onder grote sociaaleconomische 
druk, wat ook tot kwaliteitsverlies van habitat kan leiden. Het is 
voor ons nu dan ook belangrijker dan ooit om gedurfde actie  
te ondernemen om de bedreigingen van onze planeet een halt 
toe te roepen. 
 
Wanneer habitats achteruitgaan, gaat dit ten koste van de  
dieren die daar leven. En mensen lijden daar ook onder. In acht 
bedreigde leefgebieden op verschillende plekken ter wereld 
stimuleert IFAW mensen om te investeren in hun natuurlijke 
rijkdommen. In Afrika, India en China implementeren wij 
natuurbehoudsprojecten die ten goede komen aan mensen, 
mens-dierconflicten tegengaan en iconische soorten zoals 
olifanten en hun habitats beschermen.  

Het programma Behoud van leefgebieden van IFAW helpt  
om kwetsbare leefgebieden veilig te stellen voor mensen en 
wilde dieren. Net zoals bij onze leefgebieden overstijgt het werk 
van IFAW grenzen, culturen, sectoren en hiërarchie. Iedereen 
(dieren en mensen) heeft een veilige leefomgeving nodig.

Deel 1
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Het redden en rehabiliteren van dieren  
is een belangrijk onderdeel van het werk 
van IFAW, maar daar houdt het niet op. Er 
komt een moment dat de dieren weer in 
het wild moeten worden vrijgelaten. Voor 
IFAW is het vinden (en veilig stellen) van 
plekken om de dieren die wij helpen,  
weer vrij te laten even belangrijk als het  
in eerste instantie redden van de dieren, 
zeker nu de druk op habitats toeneemt 
door klimaatverandering.

In Zimbabwe is die veilige plek  
het Panda-Masuie Forest Reserve,  
een uitgestrekte habitat van 34.000 
hectare dichtbij de wereldberoemde 
Victoriawatervallen. Hier steunt IFAW  
Wild is Life, het Olifantenweeshuis 
Zimbabwe, bij het in het wild vrijlaten  
van de weesolifanten die zij eigenhandig 
hebben opgevoed.

Panda-Masuie was ooit een pachtgebied 
voor de jacht en de meeste wilde dieren 
hadden geleerd om er met een grote 
boog omheen te lopen. Twee jaar geleden 
is er een leaseovereenkomst getekend 
waardoor Panda-Masuie niet langer voor 
de jacht mag worden gebruikt en 
sindsdien is er een opmerkelijke 
heropleving in de variëteit van diersoorten 
en bovendien meer wilde dieren in het 
algemeen.

Grote kuddes wilde olifanten trekken  
nu door het reservaat, waaronder twee 
geredde en weer uitgezette olifanten die 
zich succesvol hebben aangesloten bij 
een van de kuddes. Er zwerven leeuwen 
rond, er worden regelmatig kuddes van 
wel 100 buffels gezien en twee roedels 
bedreigde wilde honden hebben het 
reservaat tot hun leefgebied gemaakt. 
Andere zeldzame diersoorten, zoals  
het luipaard, de karakal, de kwetsbare 
bruine hyena en de grootoorvos, zijn 
teruggekeerd naar Panda-Masuie - en  
dit zijn diersoorten die er al jarenlang  
niet meer voorkwamen. 

Voor het succes van het project was  
het belangrijk om te investeren in de 
infrastructuur en om de steun van de 
lokale gemeenschappen te krijgen. 
Meer dan 25 mensen uit de lokale 
gemeenschap werken aan projecten 
in het gebied. Elke baan voorziet in het 
onderhoud van ten minste vijf mensen en 
daarmee is Panda-Masuie een belangrijke 
steun geworden voor deze gemeenschap.

Rangers beschermen de olifanten en 
andere wilde dieren van Panda-Masuie 
tegen stropers en patrouilleren daarvoor 
elke dag vele kilometers in het bos. Maar 
het goede nieuws is dat zij steeds minder 
vallen vinden, wat erop duidt dat er 
minder stropers actief zijn. Sinds 2017  
is onder het wakend oog van de rangers 
geen enkele olifant gedood in Panda-
Masuie.  

Panda-Masuie Forest  
Reserve - heropleving  
van wilde dieren 

sinds 2017 is  
er geen enkele 
olifant gedood  
in Panda-Masuie. 

  Olifanten bij een drinkplaats  
in Zimbabwe.

Behoud Van Leefgebieden

   Het WIL-Panda Masuie project  
bij Victoria Falls in Zimbabwe. 

  De CEO van IFAW Azzedine Downes 
en Philip Kuvawoga ontmoeten 
Seneliswe Sibanda, de kok en 
tuinman van Panda Masui.
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Wilde dieren kennen geen grenzen. 
Dieren handelen uit gewoonte, volgen 
hun instinct en trekken naar behoefte.  
Om betere plekken te vinden om te 
grazen in de maanden waarin er weinig  
te vinden is, toegang tot water in het 
droge seizoen en voor een veilige  
habitat te zorgen voor hun jongen.  
Door menselijke activiteiten en de impact 
van klimaatverandering is het voor wilde 
dieren echter steeds moeilijker om te 
overleven en te gedijen. 

In het grensgebied tussen Zambia  
en Malawi zijn er drie schitterende 
natuurgebieden met veel verschillende 
wilde dieren. Vroeger trokken wilde dieren 
vrij door de corridors die de parken 
verbinden. Nu moeten de ruimte en het 
land worden gedeeld met mensen. Een 
van de hoofddoelen van het project van 
IFAW voor het leefgebied op de grens  
van Malawi en Zambia is om stropen en  
de handel in wilde dieren tegen te gaan 
met hulp van de gemeenschappen in  
de drie parken. 

Hoe pakken wij dit aan? Door de 
gemeenschap te betrekken bij alles  
wat wij doen. Het project, dat zijn  
basis heeft in Kasungu, biedt werk aan 
100 mannen en vrouwen uit de lokale 
gemeenschap. Deze stafmedewerkers 
verdienen samen jaarlijks het equivalent 
van USD 26.782, waarmee zij elk 

gemiddeld vijf familieleden onderhouden. 
Dat betekent dat 500 familieleden baat 
hebben bij het project dat een halt 
toeroept aan wildlifecriminaliteit.

124 nieuwe medewerkers, mannen en 
vrouwen, hebben in het boekjaar 2019 
een trainingsprogramma doorlopen van 
vijf maanden. Dankzij de financiering van 
ontwikkelingsorganisaties zoals The 
United States Agency for International 
Development (USAID) en de German 
Corporation for International Cooperation 
(GIZ) is er nu een communicatiestation 
waardoor rangers continu contact kunnen 
onderhouden met hun collega’s aan de 
andere kant van de grens. 

Rangers, die worden ondersteund door 
Community Enforcement Networks (CEN), 
een kern van moedige burgers die 
informatie verstrekken, hebben 
belangrijke vorderingen geboekt in de 
strijd tegen het stropen van en de handel 
in wilde dieren. Tussen januari en juni 
2019 is in het kader van het project voor 
het leefgebied op de grens van Malawi en 
Zambia 296 kilo ivoor in beslag genomen. 
In dezelfde periode hebben de rangers 
vier levende schubdieren en acht kilo 
gedroogde schubdierenhuid in beslag 
genomen. In totaal zijn er 25 mensen 
aangehouden en veroordeeld (15 voor 
misdaden met ivoor en 10 met betrekking 
tot schubdieren).

Leefgebied op de grens  
van Malawi en Zambia - wilde 
dieren trekken grenzen over

500
familieleden 
hebben baat bij het project 
dat een halt toeroept aan 
wildlifecriminaliteit.

de olifanten-
populatie in 
het park is de 
afgelopen drie 
jaar toegenomen
van 50 naar meer 
dan 80 in 3 jaar 
tijd.

  Kleermaker Basho Mngopola naait  
een rangeruniform. 

  Een meute Afrikaanse wilde honden, 
geleid door een alfavrouwtje, hebben 
80% kans op slagen als ze gaan jagen. 

Behoud Van Leefgebieden

Het stropen van olifanten in het  
Kasungu National Park is nagenoeg 
gestopt. De olifantenpopulatie in het  
park is toegenomen naar boven de 80. 
Drie jaar geleden waren er nog geen  
50 olifanten. 



16 17International Fund for Animal Welfare 2018–2019 Jaarverslag

Het Manas National Park (een 
werelderfgoedlocatie van UNESCO)  
was door stropen geplunderd en twintig 
jaar geleden sloeg ontbossing toe tijdens 
een etnisch conflict. In 2006 stapten wij 
in en gingen wij de samenwerking aan 
met het Wildlife Trust of India (WTI) en  
het Assam Forest Department om het 
grensoverschrijdende leefgebied  
Greater Manas aan te leggen. 

Onze integrale aanpak van het 
combineren van het redden van  
dieren, behoud van leefgebieden en 
betrokkenheid van de gemeenschap  
heeft geleid tot de terugkeer van 
iconische diersoorten en het herstel  
van ecologische integriteit, waardoor de 
schitterende leefgebieden weer gedijen.

Toen wij met ons werk in Manas van  
start gingen, waren er geen neushoorns 
meer. Dankzij onze inspanningen en  
de samenwerking met het WTI hebben  
we neushoorns kunnen redden, 
rehabiliteren en weer in het wild kunnen 
vrijlaten. Tegenwoordig zijn er in totaal  
39 neushoorns, waarvan 18 door het werk 
van IFAW en het WTI. In juli 2018 hebben 
wij nog twee neushoornkalfjes gered bij 
de overstromingen in Assam. In april 
hebben wij 34 Indische gieren gered  
en 30 daarvan zijn inmiddels weer 
vrijgelaten in het wild. 

Wij hebben samengewerkt met lokale 
leiders en gemeenschappen en laten  
zien dat het mogelijk is om Aziatische 
olifantenpopulaties te rehabiliteren en 
grote katachtigen (zoals leeuwen, tijgers 
en poema’s) een veilige plek te geven.  
24 olifanten en 5 nevelpanters zijn gered, 
gerehabiliteerd en weer in het wild 
teruggekeerd.

tijgers en mensen leven  
samen in Centraal-India

De behoeften van een groeiende 
bevolking die een betere infrastructuur 
nodig heeft, zijn vaak strijdig met die  
van de tijgers in Centraal-India in de 
omliggende beschermde gebieden. 
Tijgers komen steeds vaker voor buiten  
de beschermde gebieden, omdat zij op 
zoek gaan naar een nieuw territorium  
of partners. Dit leidt tot conflicten met 
mensen of tot meer stropen. Samen met 
het WTI dragen wij er zorg voor dat de 
tijgers in dit gebied kunnen blijven en 
daarbij vrij kunnen bewegen. Daarnaast 
verzorgen wij training en ondersteuning 
voor bosbeheerders en geven wij juridisch 
advies. Sinds november 2018 hebben  
wij 34 frontlinie-medewerkers uit  
10 verspreidingsgebieden in het Kanha 
National Park getraind in het voorkomen 
van conflicten tussen dieren en mensen 
en het bevorderen van een vreedzaam 
naast elkaar bestaan   

bescherming van olifanten  
aan de orde stellen 

Wij stelden de bescherming van  
olifanten aan de orde tijdens Gaj 
Mahotsav, een vierdaags evenement  
dat mede door IFAW en het WTI werd 
georganiseerd. Wij hebben ruim  
6.000 beleidsmakers, marktleiders, 
natuurbeschermers, culturele influencers 
en inwoners van Delhi bij elkaar gebracht.

Het evenement heeft tot verschillende 
beleidsoverwinningen geleid:  
belangrijke deelstaten werken aan  
het verwijderen van barrières en het 
aanleggen van hellingen en werken 
samen met spoorwegen, theeplantages 

behoud van 
leefgebieden 
in India   

  De verzorger voedt twee geredde 
neushoorns in het IFAW-WTI Centrum 
voor Wildlife Rehabilitation and 
Conservation (CWRC). 

  De door IFAW-WTI gerehabiliteerde 
neeushoorn Ganga en haar kalf  
Peter in het Manas National Park  
in India.

18 van de 39 
neushoorns  
die nu in het park leven, zijn 
gered, gerehabiliteerd en weer  
in het wild vrijgelaten met hulp  
van IFAW en het WTI.

en energiebedrijven om maatregelen  
te nemen om het recht van doorgang  
van olifanten veilig te stellen. In juni 2019 
heeft het ministerie van Verkeer,  
Transport en Snelwegen nationale 
infrastructuurinstanties instructie 
gegeven om bij wegenbouwprojecten  
in habitats van wilde dieren ook te zorgen 
voor een goede doorgang voor dieren. 

In juli 2019 werd de eerste 
olifantencorridor die door IFAW  
en het WTI in 2005 in Karnataka was 
veiliggesteld met een extra 500 meter 
uitgebreid door het State Forest 
Department.

 

 Wilde tijger in Assam, in India.

Behoud Van Leefgebieden
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kwetsbare 
leefgebieden 
veiligstellen 
van China tot  
Afrika en India

zonnepompen  
voor veiliger water

Het Chikolongo Livelihood Project in 
Malawi is misschien kleinschalig, maar  
de resultaten zijn van groot belang voor 
de gemeenschap. Dankzij de steun van 
IFAW is er enorm veel veranderd. Tot 2015 
kwamen er maandelijks één tot drie 
dorpsbewoners om door wilde dieren 
(veelal krokodillen) als zij water haalden  
uit de rivier de Shire in Liwonde National 
Park. Sinds de installatie van een pomp  
op zonne-energie in 2016 komt het water 
naar de mensen toe en is er niemand 
meer omgekomen door wilde dieren.  

Er wordt minder illegaal gejaagd  
en gevist op wilde dieren en vis en  
de gemeenschap richt zich nu op  
de geïrrigeerde teelt van gewassen,  
het kweken van vis en het houden  
van bijen en pluimvee en verkrijgt daar 
een inkomen uit. In het boekjaar 2019 
hebben dorpsbewoners 10 ton rijst 
commercieel kunnen verhandelen, 
groenten en gewassen worden verkocht 
aan nabijgelegen toeristische locaties  
en voor meer dan 1.500 mensen is er nu 
voedselzekerheid. Een goed onderhouden 
hek houdt olifanten en andere wilde 
dieren weg van de gewassen. De 
gemeenschap heeft nu een mildere/
positievere houding tegenover wilde 
dieren en met name olifanten.    

vrijheid om te trekken

In Afrika worden olifanten in hun  
vrijheid belemmerd om via hun 
traditionele trekroutes van de  
ene naar de andere habitat te gaan 
vanwege een groeiende bevolking,  
de ontwikkeling van infrastructuur en 
klimaatverandering. In 2013 tekende  
IFAW een revolutionaire overeenkomst 
met de Masai-gemeenschap waarin 
afspraken met 1.600 landeigenaren  
zijn vastgelegd. Wij hebben de 
olifantencorridor veiliggesteld die het 
Amboseli National Park in Kenia verbindt 

met het Kilimanjaro National Park  
in Tanzania. In 2018 heeft IFAW de 
overeenkomst verlengd, deze keer met 
2.600 landeigenaren, voor nog een 
nieuwe periode van vijf jaar

recht van doorgang  
voor wilde olifanten in India

In India gebruiken Aziatische olifanten  
al honderden jaren dezelfde trekroutes 
om van leefgebied te verplaatsen. 
Infrastructuur, zoals wegen en spoorlijnen, 
heeft de kwaliteit van leven voor mensen 
verbeterd, maar projecten die trekroutes 
doorkruisen zijn vaak rampzalig voor 
dieren. Elk jaaroverlijden olifanten of  
raken ze gewond door treinen en auto’s. 

IFAW en de Wildlife Trust of India  
hebben Gaj Yatra gelanceerd, een 
campagne om 101 belangrijke corridors 
voor olifanten te behouden zodat mensen 
en olifanten naast elkaar kunnen 
leven.  Een hoogtepunt van boekjaar 2019 
was het onthullen van 101 levensgrote 
olifanten gemaakt door bekende Indiase 
kunstenaars en beeldhouwers. Deze 
olifanten worden op openbare plekken  
en in overheidsgebouwen in heel India 
geplaatst ter inspiratie om in harmonie 
met olifanten te leven. 
  
gemeenschapsbetrokkenheid 
in China

Het Asia Elephant Project van IFAW  
in China ging twintig jaar geleden  
van start en sinds het begin neemt 
gemeenschapsbetrokkenheid hier een 
belangrijke rol in. Aangezien Aziatische 
olifanten vaak vanuit beschermde 
gebieden afdwalen naar dorpen en 
steden, hebben wij uitgebreide 
veiligheidstrainingen over mens-
dierconflicten uitgerold voor de 
gemeenschappen die in de buurt  
van olifanten wonen. 

Tot dusver hebben meer dan 1.000 
mensen de training in Xishuangbanna 

de 
gemeenschap 
heeft nu een 
waterbron en 
sinds 2016 is 
geen enkel 
leven verloren 
gegaan in 
een mens-
dierconflict. 

India

55 bijenkorven 
gesponsord door IFAW om hekken met 
bijenkorven te plaatsen die olifanten 
ervan weerhouden om de akkers op  
te lopen.

101
levensgrote olifantensculpturen 
zijn in heel India geplaatst 
om aandacht te vragen voor een 
vreedzaam naast elkaar bestaan 
van mensen en olifanten.

  Zonnepanelen genereren energie 
voor de pomp die de Chikolongo 
gemeenschap van water voorziet.

  Leden van de Chiolongo gemeenschap 
poseren voor een foto met 
medewerkers van IFAW. 

  Olifanten die in het wild eten. 

2,600 
het aantal landeigenaren dat is 
overeengekomen om een corridor 
voor olifanten veilig te stellen.

Behoud Van Leefgebieden

gevolgd, waarvan 30% vrouwen uit de 
etnische minderheidsgroep van de Hani. 
Bij een ander initiatief van IFAW werd 
dorpsbewoners geleerd hoe zij hekken 
met bijenkorven moesten plaatsen en 
beheren. Aangezien olifanten bijen 
mijden, worden de olifanten door de 
hekken ontmoedigd om naar de akkers 
van de dorpsbewoners te trekken en de 
gewassen te vernielen. IFAW sponsorde 
na afloop van de training 55 bijenkorven 
voor gemeenschappen.
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Samen met IFAW Duitsland runt het 
Nederlandse kantoor een project om de 
terugkeer van de wolf goed te laten 
verlopen en samenleven met de wolf 
mogelijk te maken. Logisch, want wolven 
steken vaak de oostgrens over en we 
kunnen veel leren van de Duitse 
ervaringen. Voorlichting is een belangrijk 
doel binnen dit project. Door meer te 
leren over wolven en hun gedrag kunnen 
mogelijke conflicten tussen mensen en 
wolven worden voorkomen. In 2018 is 
samen met IVN een educatieproject  

voor jongeren opgezet dat door  
IVN-vrijwilligers wordt uitgevoerd. 
IFAW ontwikkelde samen met ARK 
Natuurontwikkeling een algemene folder 
over de wolf die breed wordt verspreid 
onder bezoekers van natuurgebieden,  
via de VVV op de Veluwe en bij lezingen 
en bijeenkomsten. IFAW ging daarnaast  
in gesprek met schapenhouders bij 
voorlichtingsbijeenkomsten die worden 
georganiseerd vanuit het platform  
Wolven in Nederland, waar IFAW lid van is. 

in Nederland 
projecten op 
gebied van  
natuurbehoud

  Wolven in Nederland organiseert 
voorlichtingsbijeenkomst op de  
Veluwe na vestiging van de wolf.

  Wolfreu in Duits bos op  
een regenachtige herfstdag.

Behoud Van Leefgebieden 200 km2

Wolven zijn territoriaal en 
bezetten een gebied van zo’n  
circa 200 km2 groot. Ze bakenen 
het gebied af met keutels en  
door af en toe te huilen. 

16
Er is onderzoek gedaan naar de 
geschiktheid van Nederland voor 
de wolf en potentieel kunnen er 
minstens 16 roedels leven.

geluk
Om wolven te zien heb je veel 
geluk nodig, want zij zijn schuw 
en vooral ’s nachts actief. In 
principe vermijden zij direct 
contact met mensen, maar gebruiken 
wel wegen, bruggen en tunnels. Het 
zijn uitstekende zwemmers. 
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wildlifecriminaliteit

Binnen onze activiteiten voor het beschermen van dieren  
en hun leefgebieden neemt het stoppen van de illegale  
handel in wilde diersoorten een belangrijke plaats in. Van  
de vele bedreigingen voor de wilde dieren van onze planeet is  
de handel in levende dieren en hun derivaten een van de meest 
afschuwelijke praktijken en een grote bedreiging voor hun 
voortbestaan. De illegale handel in wilde dieren is afhankelijk  
van vraag en aanbod, net zoals elke andere markt. 

Als wij elke schakel in de criminele handelsketen doorbreken, 
maken wij de wereld veiliger voor dieren en voor mensen.  
Wij zorgen ervoor dat het aanbod van illegale producten van 
wilde dieren afneemt door samen te werken met lokale 
gemeenschappen en rangers. Zo stoppen wij het stropen bij  
de bron. Verder  onderhouden wij contacten met overheden  
en de private sector om internationale smokkelnetwerken een 
halt toe te roepen en om te voorkomen dat er illegale handel 
plaatsvindt op online marktplaatsen. Ook  zorgen wij er voor dat 
de vraag afneemt door consumenten bewuster te maken en aan 
te sturen op gedragsverandering.

Deel 2
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IFAW werkt samen met rangers van  
de overheid en uit de gemeenschap. Wij 
bieden training, coaching, infrastructuur, 
apparatuur (zoals GPS, verrekijkers, 
luchthoorns en fakkels), kleding en andere 
middelen om misdaden tegen wilde 
dieren in hun leefomgeving te voorkomen. 
Met onze DISRUPT-trainingen (Detecting 
Illegal Species Through Prevention) 
hebben wij in 15 sessies meer dan 500 
douaneagenten, grenswachten aan de 
frontlinie, dierenquarantainemedewerkers, 
haveninspecteurs, milieupolitieagenten 
en wetshandhavers getraind. 

In het boekjaar 2019 hebben wij succesvol 
een project afgerond dat was gericht op 
het voorkomen van wildlifecriminaliteit  
in de Hoorn van Afrika. Dit project was 
geïnitieerd door de Nederlandse overheid 
en werd geïmplementeerd onder toezicht 
van de International Union for the 
Conservation of Nature – Nederlands 
Comité (IUCN NL). Er is veel in korte tijd 
bereikt, onder meer het opzetten van een 
regionaal intergouvernementeel platform: 
Het Horn of Africa Wildlife Enforcement 
Network. Wij hebben ook de 
wetshandhavingscapaciteit in zowel  
Kenia als Ethiopië versterkt met 
community scouts die de nationale 
wildlife-autoriteiten ondersteunen.

Via onze tenBoma-methode blijven  
wij rangers van de overheid en uit  
de gemeenschap in belangrijke 
natuurgebieden organiseren, trainen,  
de middelen geven en informeren  
om de strijd aan te gaan tegen 
wildlifecriminaliteit. Het tenBoma-
platform van IFAW zet innovatieve 
systeemoplossingen in met de  
expertise van voormalige 
contraterrorismedeskundigen en  
hun frisse kijk, implementeert projecten 
met een breed draagvlak in de 
gemeenschap en gaat belangrijke 
sectoroverstijgende partnerschappen  
aan om drie eenvoudige, maar krachtige 
doelstellingen te realiseren: Stropers  
een halt toeroepen voordat zij toeslaan; 
criminele netwerken oprollen; en mensen 
lokaal in hun kracht zetten. Deze 
activiteiten worden mede mogelijk 
gemaakt door de Europese Unie,  
de TUI Care Foundation en vele gulle 
particuliere donateurs.

natuurgebied op de grens  
van Kenia en Tanzania

In het gebied Amboseli-Tsavo-Kilimanjaro 
zijn 10 wildlife rangers uit de 
gemeenschap ingezet die een door IFAW 
gesponsorde training van drie maanden 
hebben doorlopen. Het totale aantal 
rangers dat door IFAW is getraind komt 

hiermee op 50. De Olgulului Community 
Wildlife Rangers (OCWR) worden ook 
bijgestaan door een team van acht jonge 
Masai-vrouwen die hun basistraining 
hebben afgerond en nu “Team Lioness” 
vormen: een van de eerste rangerteams  
in Kenia dat volledig uit vrouwen bestaat. 

natuurgebied op de grens  
van Oeganda en Congo

IFAW heeft een tenBoma-training op  
het gebied van informatievergaring en 
-analyse gegeven aan 16 rangers uit het 
Queen Elisabeth National Park in Oeganda 
en aan 2 rangers uit het Virunga National 
Park in Congo. In Oeganda en Congo 
werden nog eens 55 wethandshavers van 
luchthavens, zeehavens, grensposten en 
parken getraind, evenals 25 rechterlijke 
ambtenaren en openbare aanklagers, wat 
heeft geleid tot meer aanhoudingen en 
veroordelingen. 

leefgebied op de grens  
van Malawi en Zambia

Met financiële steun van het United  
States Bureau of International Narcotics 
and Law Enforcement Affairs heeft IFAW 
samengewerkt met het Department of 
National Parks and Wildlife (DNPW Malawi) 
van Malawi voor Operation DISRUPT. Dit 
begon met een aantal trainingen voor 
verschillende wetshandhavers uit Malawi, 
Mozambique en Zambia. Daarnaast 
werden Community Informant Networks 
(CENs) in belangrijke mate verbeterd en 
uitgebreid. Via Operation DISRUPT roepen 
wij criminele netwerken een halt toe in  
het leefgebied op de grens van Malawi  
en Zambia. Dit heeft er tot dusver al  
toe geleid dat 380 kilo ivoor, twee 
schubdieren, 28 geweren, tanden van 
nijlpaarden en bushmeat in beslag zijn 
genomen. In totaal zijn er 76 mensen 
aangehouden en aangeklaagd.

honden trainen om de smokkel 
in wilde dieren uit Benin te 
stoppen

West-Afrika is in opmars als regio waar 
handelaren in wilde dieren gestroopte 
schubdieren, olifanten en andere wilde 
dieren smokkelen naar markten in Azië  
en Europa. Daarom hebben we in Cotonou 
in Benin een trainingsprogramma voor 
honden ontwikkeld om wildlifecriminaliteit 
op te sporen. De honden worden getraind 
om delen van dieren op te sporen, zoals 
ivoor en schubdierhuid, en in het 
programma zijn best practices en hoge 
standaarden voor het welzijn van de 
honden opgenomen. De training is ook 
gericht op de begeleiders, die mogelijk 
nog niet eerder met honden hebben 

Wildlifecriminaliteit

wetshandhaving
gewerkt. Als de honden eenmaal zijn 
getraind worden ze ingezet op 
strategische locaties, zoals havens, 
luchthavens, grensovergangen en bij de 
grenzen van leefgebieden van 
beschermde wilde dieren.

In het eerste jaar hebben wij, zoals 
overeengekomen met de regering  
van Benin, ons gericht op het vernieuwen 
en moderniseren van de bestaande  
K9 Brigade-faciliteit. De hondentraining 
ging van start en er werden zeven  
honden geselecteerd voor het 
trainingsprogramma van IFAW voor 
opsporingseenheden van hond met 
begeleider. Sommige honden zijn 
afkomstig van lokale gemeenschappen  
of overgeplaatst uit Franse asielen.  
Tot dusver zijn vier politieagenten 
geselecteerd als begeleiders voor  
de opsporingshonden.

workshops en samenwerking  
in China en Vietnam

In Azië heeft IFAW samengewerkt  
met Chinese overheidsinstellingen  
en de politieacademie om politieke 
betrokkenheid te creëren en 
wetshandhaving te verbeteren.  
IFAW organiseerde vijf trainings-  
en communicatieworkshops gericht  
op capaciteitsopbouw voor meer dan  
240 wetshandhavers in de frontlinie.  
Wij hebben ook twee workshops 
gefaciliteerd, waarbij douane-instellingen 
van China en Vietnam elkaar troffen om 
regionale coördinatie, communicatie en 
samenwerking te bevorderen om handel 
in wilde dieren een halt toe te roepen.

Deze workshops hebben ertoe 
bijgedragen dat de Vietnamese  
douane vier belangrijke vangsten  
heeft gedaan van in totaal 16.498 kilo 
ivoor en schubdierhuid en 34 kilo hoorn 
van de neushoorns.

98
rangers, wetshandhavers en 
rechterlijke ambtenaren hebben een 
tenBoma-training gehad op het gebied 
van informatievergaring en -analyse.

5 & 240
het aantal trainingen/workshops  
& het aantal wetshandhavers uit  
de frontlinie dat hieraan deelnam.

  Detectiehond met zijn  
trainer in Benin. 

500
wetshandhavers,  
politie- en douaneagenten 
getraind.

10 
wildlife rangers uit 
de gemeenschap die een 
door IFAW gesponsorde 
training hebben 
doorlopen, zijn ingezet.

50
het totaal aantal 
rangers uit de 
gemeenschap dat door 
IFAW is getraind.
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Om wildlifecriminaliteit een halt toe te 
roepen, is er meer nodig dan alleen het 
opsporen van stropers en georganiseerde 
smokkelaars. Wij moeten er ook voor 
zorgen dat de vraag naar levende dieren 
en lichaamsdelen van dieren afneemt. 
Daarom verstoren wij de illegale handel in 
wilde dieren op online marktplaatsen op 
het raakvlak van vraag en aanbod. 

Dit doen wij door samen te werken met 
meer dan 35 online technologiebedrijven 
om ervoor te zorgen dat illegale 
producten van wilde dieren niet 
verschijnen op hun online platforms.  
In samenwerking met het Wereld Natuur 
Fonds (WNF) en TRAFFIC bouwen wij  
de Coalition to End Wildlife Trafficking 
Online verder uit. In het eerste jaar van  
de Coalition hebben bedrijven al 

duizenden advertenties van hun platforms 
verwijderd. 

In oktober 2018, hebben wij bij de  
Illegal Wildlife Trade Conference,  
die was georganiseerd door de Britse 
overheid in Londen, ervoor gezorgd  
dat wildlifecriminaliteit via internet hoog 
op de agenda van de conferentie stond  
en hebben wij aan verschillende panels 
deelgenomen. Wij hebben ook het  
Global Wildlife Cybercrime Action Plan 
gelanceerd, dat samenwerking en 
communicatie in alle belangrijke  
sectoren bevordert.

Veel van onze resultaten en uitkomsten  
in 2018 en 2019 zijn mogelijk gemaakt 
door een subsidie van de Adessium 
Foundation.

Aan de vraagzijde sturen wij met 
bewustwordingscampagnes aan op 
gedragsverandering van consumenten 
die producten van wilde dieren afnemen. 
Wij mobiliseren de samenleving ook  
om het gebruik van producten van  
wilde dieren als maatschappelijk 
onaanvaardbaar te beschouwen.  
In China heeft IFAW meer dan 10 
evenementen georganiseerd met 
verschillende partners uit de private  
en publieke sector om het publieke 
bewustzijn ten aanzien van illegale 
producten van wilde dieren te vergroten, 
waarmee wij meer dan 10 miljoen mensen 
hebben bereikt. Dankzij onze goede 
relatie met belangrijke mediakanalen had 
onze campagne een dekking van 60% in 
de stedelijke regio’s van China met een 
metronetwerk, wat zorgde voor USD 25 
miljoen in natura. Met ons innovatieve 
gebruik van technologie bereiken wij onze 
doelgroepen met gerichte campagnes.  
In 2018 kregen wij als erkenning van onze 

inspanningen om het publieke bewustzijn 
te vergroten de Annual Public Service 
Communication Award tijdens het  
8e China Charity Festival.

In Europa blijven wij de dialoog aangaan 
met de Europese Commissie als 
onderdeel van onze campagne om 
nationale ivoormarkten te sluiten. Deze 
campagne heeft veel media-aandacht 
gekregen en vergroot ons bereik.   

IFAW blijft optimaal gebruik maken  
van online en offline gratis advertenties 
om nog meer mensen te bereiken en  
het publieke bewustzijn te vergroten.  
Wij gaan ook verder met het volgen van 
de markten voor wilde dieren, het delen 
van onze informatie met bedrijven en 
wetshandhavers en blijven ons inzetten 
voor een grotere politieke bereidheid  
om de illegale handel in wilde dieren  
aan te pakken.

op het raakvlak 
van vraag en 
aanbod verstoren 
wij de illegale 
handel in wilde 
dieren op online 
marktplaatsen.

afname van de vraagwildlifecriminaliteit 
via internet

  Delegatie van IFAW bezoekt 
hoofdkwartier Alibaba om 
samenwerking te bevorderen om  
illegale handel in wilde dieren  
op het internet tegen te gaan. 

10 
evenementen
georganiseerd 
met partners 
uit de private 
en publieke 
sector om het 
bewustzijn 
te vergroten 
over illegale 
producten van 
wilde dieren.

Wij helpen bij het opstellen van wetgeving 
en beleid die zo solide mogelijk is voor de 
bescherming van individuele wilde dieren, 
populaties en hun habitats. Dat doen wij 
wereldwijd, regionaal, nationaal en lokaal. 

Wij hebben in boekjaar 2019 een  
aantal belangrijke resultaten behaald  
met betrekking tot wildlifecriminaliteit  
via internet en wij hebben geïnvesteerd  
in onderzoek en lobbyactiviteiten om de 
kwestie onder de aandacht te brengen. 
Wij hebben het onderwerp succesvol  
op de agenda gekregen van de 18e 
Conferentie van de Partijen (CoP18) van 
de Conventie inzake de Internationale 
Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren  

en Planten (CITES) in Genève. Tijdens 
CITES CoP18 hebben de partijen 
voorstellen aangenomen om een resolutie 
te wijzigen (Res. Conf. 11.3) en een nieuw 
besluit te nemen over wildlifecriminaliteit 
via internet. Wij zijn nu aan het 
onderzoeken hoe wij onze netwerken  
en middelen kunnen gebruiken om  
ervoor te zorgen dat dat besluit ook  
wordt geïmplementeerd.

Wij werken ook samen om wereldwijd 
ivoormarkten online en offline te sluiten. 
In december 2018 heeft het Verenigd 
Koninkrijk bijvoorbeeld na jarenlang 
campagne voeren een van de strengste 
ivoorwetten tot op heden aangenomen. 

IFAW volgt deze markten actief en wij 
constateren dat de ivoorhandel in 
belangrijke mate is afgenomen sinds 
verschillende landen een verbod hebben 
ingevoerd. Het Europees Parlement en  
de Europese Commissie overwegen 
mogelijke veranderingen in de huidige 
wetgeving. Australië is ook bezig met een 
verbod op binnenlandse handel in ivoor. 
Wij boeken dus vooruitgang. Door het 
bestaan van legale markten en doordat  
er onvoldoende actie wordt ondernomen 
tegen grote illegale markten, zijn er echter 
nog steeds mogelijkheden voor criminele 
netwerken om te handelen in ivoor.

beleid en wetgeving 
versterken

Wildlifecriminaliteit Wildlifecriminaliteit

Wildlifecriminaliteit
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in Nederland
helpen om de crisis rond 
stropen een halt toe te roepen 
door een verbod op de handel 
in ivoor in de eu

De internationale handel in ivoor  
is een bedreiging voor olifanten  
overal ter wereld. De handel in ivoor  
leidt, zelfs wanneer die legaal is 
(bijvoorbeeld antiek), tot verwarring  
onder consumenten en wetshandhavers. 
De legale handel wordt ook gebruikt als 
dekmantel voor de verkoop van illegaal 
ivoor. Veel mensen in Europa denken dat 
er een compleet internationaal verbod is 
op de commerciële handel in ivoor, maar 
binnen de EU vindt er nog steeds veel 
handel plaats.    

rapport over ivoorhandel  
|in Nederland

Om de mazen in de Nederlandse 
wetgeving onder de aandacht te  
brengen, heeft IFAW in september  
2018 een rapport gepubliceerd over  
de ivoorhandel via Nederlandse 
veilinghuizen. Uit ons onderzoek bleek  
dat ten minste 57,8% van alle handel  
in ivoor, zowel online als via reguliere 
veilingen, niet voldoet aan de wettelijke 
vereisten. En bij 88% van het aanbod via 
traditionele Nederlandse veilinghuizen 
ontbreken de juiste papieren. 

online veilinghuis onderneemt 
actie na ifaw-rapport

Een belangrijke mijlpaal werd bereikt  
toen het Nederlandse veilinghuis Catawiki 
door de publicatie van het rapport haar 
beleid voor de verkoop van ivoor 
aanpaste. Het bedrijf verbood de verkoop 
van onbewerkt ivoor (slagtanden) op zijn 

website. Daarnaast beperkt Catawiki nu 
de categorieën voor de verkoop van ivoor, 
verbiedt het de verkoop van ivoor van na 
1900 en moet antiek nu op locatie en niet 
via foto’s worden geauthenticeerd door 
een gecertificeerde taxateur.

grote mediabelangstelling

Het rapport heeft ook positieve media-
aandacht gekregen, onder meer bij de 
NOS en in De Telegraaf. Trouw besteedde 
een special van twee pagina’s aan het 
onderwerp en interviewde campaigner 
Sabine Zwiers van IFAW, autoriteiten en  
de eigenaar van Catawiki.

de overheid mobiliseren

De lobby-activiteiten van IFAW in 
Nederland bij het ministerie waren op 
meerdere fronten succesvol en hebben 
tot strengere regels geleid voor de handel 
in ivoor. De minister zegde toe zich te 
zullen inzetten voor strengere EU-
regelgeving en informeerde het Parlement 
in december 2018 dat de handel in 
onbewerkt ivoor in Nederland met ingang 
van maart 2019 zou worden verboden. 

De minister volgde ook ons advies op om 
een verzamelpunt voor ivoor en andere 
producten van wilde dieren in te stellen, 
zodat burgers vrijwillig afstand kunnen 
doen van producten van beschermde 
plant- en diersoorten. Producten die 
worden afgegeven, worden voorgoed van 
de markt genomen en voeden niet langer 
de vraag naar gestroopte wilde dieren.

wij helpen bij 
het opstellen 
van wetgeving 
en beleid dat zo 
solide mogelijk 
is voor de 
bescherming 
van individuele 
wilde dieren, 
populaties en 
hun habitats. 
Dat doen wij 
wereldwijd, 
regionaal, 
nationaal  
en lokaal.

  Figuurtjes gemaakt van ivoor, 
te koop aangeboden in een 
antiekwinkel in Bangkok, te 
Thailand, op 7 maart 2013.

  Leden van de Chiolongo gemeenschap 
poseren voor een foto met 
medewerkers van IFAW.

Wildlifecriminaliteit

8 procent
jaarlijkse afname van olifanten 
populaties.
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redden van 
wilde dieren

Onze activiteiten om gewonde en verweesde wilde dieren  
te redden, rehabiliteren en weer vrij te laten in veilige habitats 
strekken zich uit over vijf continenten en omvatten vele 
diersoorten. Onze aanpak voor het redden van wilde dieren  
is onze toewijding aan best practices, capacity building, terwijl 
we leren van onze ervaringen en die van onze partners. 

Boekjaar 2019 was een jaar waarin duizenden dieren voor  
hun leven moesten vechten, deels vanwege de impact van 
klimaatverandering. Dankzij onze donateurs wereldwijd hebben 
wij belangrijke mijlpalen bereikt. Wij hebben vele dieren gered  
en vrijgelaten en bewustzijn en capaciteit van partners en 
gemeenschappen vergroot voor het beschermen van wilde 
dieren. 

Afgelopen boekjaar steunde IFAW het redden, rehabiliteren,  
en waar mogelijk, het vrijlaten van meer dan 6.700 wilde dieren 
overal ter wereld, waaronder olifanten, neushoorns, grote 
katachtigen, apen, beren, vogels en reptielen. 

Deel 3
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IFAW werkt nauw samen met partners  
en overheidsinstanties om olifanten te 
redden, te rehabiliteren en weer vrij te 
laten in veilige leefgebieden. In boekjaar 
2019 heeft IFAW in samenwerking met 
onze partners in drie verschillende  
landen 15 olifanten overgeplaatst naar 
beschermde zogenoemde soft-release-
sites in of in de buurt van nationale 
parken. 

In Zimbabwe heeft IFAW samengewerkt 
met het Olifantenweeshuis Zimbabwe van 
Wild is Life. Hier heeft een speciaal team 
van gepassioneerde mensen die expert 
zijn op het gebied van het rehabiliteren 
van wilde dieren onder leiding van 
oprichter Roxy Danckwerts in boekjaar 
2019 nog eens vijf olifanten gered en acht 
oudere weesolifanten overgeplaatst naar 
het Panda-Masuie Forest Reserve voor  
de eerste fase van hun vrijlatingsproces. 

In Zambia werkt IFAW met Game Rangers 
International en hun Zambia Elephant 

Orphanage Projectteam aan een 
wetenschappelijk rehabilitatieprogramma, 
waarbij in boekjaar 2019 twee olifanten 
werden overgeplaatst van de 
opvanglocatie in Lusaka naar een 
beschermde soft-release-site in  
het Kafue National Park. 

Beide projecten zijn de eerste in  
hun soort in deze landen. Olifanten  
op projectlocaties in Zimbabwe en 
Zambia zullen geleidelijk integreren  
in het wild naarmate zij meer belangrijke 
overlevingsvaardigheden krijgen die zij 
leren van interacties met wilde kuddes. 

In India hebben wij met onze partner 
Wildlife Trust of India vijf olifanten vanuit 
het Center for Wildlife Rehabilitation  
and Conservation (CWRC) in Assam 
overgeplaatst. Zij zullen binnenkort in  
het wild worden vrijgelaten, omdat er 
geen onmiddellijke dreigingen zijn  
voor hun veiligheid. 

olifanten een stap dichter 
bij leven in het wild

Redden Van Wilde Dieren

de kansen vergroten van 
gewonde en verweesde 
wilde dieren in India

Via het Centre for Wildlife Rehabilitation 
and Conservation (CWRC) en mobiele 
veterinaire service-units (MSV) in de regio 
Assam hebben IFAW en haar partner 
Wildlife Trust of India (WTI) 390 dieren 
behandeld in boekjaar 2019 en 76% van 
alle geredde dieren is weer vrijgelaten  
in het wild. 

Twee neushoornkalfjes zijn gered tijdens 
de jaarlijkse overstromingen in Assam en 
vier andere neushoorns zijn overgeplaatst 
naar een wenlocatie in het Manas National 
Park, een werelderfgoedlocatie van 
UNESCO die mede dankzij IFAW en WTI 
weer is hersteld. Wanneer de neushoorns 
het leven in het wild weer aankunnen, 
zullen er in ieder geval twee neushoorns 
in Panbari worden vrijgelaten. Dit is een 
nieuw gebied in het park waar neushoorns 
al jaren niet meer voorkomen. 

Andere mijlpalen in boekjaar 2019  
waren het plaatsen van volgkragen bij  
vier vrijgelaten olifanten zodat zij een jaar 
na vrijlating kunnen worden gemonitord, 
het redden van 34 gieren na secundaire 
vergiftiging (waarmee een buitengewoon 
vrijlatingspercentage van 88% is bereikt) 
en het behandelen van olifanten, 
luipaarden, kleine katachtigen en 
civetkatten. 

In boekjaar 2019 hebben IFAW en WTI ook 
het Kaziranga Discovery Park opgericht, 
een openbaar informatiecentrum. Wij 
hebben ook expertise gedeeld met 
dierenartsen uit Cambodja en Vietnam  
en het levensreddende werk ondersteund 
van Emergency Response Networks in 
India, die duizenden slangen, vogels en 
huisdieren hebben gered.

76%
het vrijlatingspercentage in boekjaar 
2019.

  Roxy Danckwerts, oprichter van Wild 
is Life in ZEN, observeert geredde 
olifanten in hun beschermde gebied.  

  Neushoorns die zijn gered van over- 
stromingen worden verzorgd in het IFAW-CTI 
Reddings- en Conservatiecentrum (CWRC).

 
 
 
 

 
15
olifanten zijn in boekjaar 2019 
overgeplaatst naar beschermde 
soft-release-sites in of in de 
buurt van nationale parken.

Redden Van Wilde Dieren
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Sinds 2001 heeft het Beijing Raptor 
Rescue Center (BRRC) van IFAW op  
het terrein van de Beijing Normal 
University meer dan 5.000 gewonde 
roofvogels behandeld. In boekjaar 2019 
werden 325 roofvogels van acht 
verschillende soorten behandeld en  
178 vogels zijn weer vrijgelaten. Het jaar 
kende twee piekmaanden (51 gewonde 
dieren in september 2018 en 60 in mei 
2019). Sinds de opening van het Center 
zijn er voor het eerst grijze wouwen 
behandeld en is er een steenarend 
vrijgelaten en na vrijlating succesvol 
gemonitord. 

Het BRRC ontving ruim 320 bezoekers, 
bood educatieve programma’s voor ruim 
300 studenten en nam deel aan acht 
wetenschappelijke studies van Chinese 
onderzoeks- en onderwijsinstellingen. 
Ruim 90 vogels werden in boekjaar  
2019 opgevangen op initiatief van 
overheidsinstellingen, wat aantoont dat 
de bewustwording over het beschermen 
van wilde dieren in China toeneemt.

een tweede kans voor 
roofvogels in China

de uitdaging van wilde 
katachtigen in gevangenschap

Wij blijven strijden tegen particulier 
eigendom en commerciële uitbuiting  
van wilde katachtingen in de VS.   
Een hoogtepunt in het veld was de 
samenwerking met Turpentine Creek 
Wildlife Refuge om twee rode lynxen te 
redden die als huisdier werden gehouden. 
Zij waren in kooien achtergelaten en zaten 
vast in stijgend overstromingswater toen 
ze werden gered.

IFAW neemt verder het voortouw bij  
de uitbreiding van de Big Cat Sanctuary 
Alliance (BCSA), een netwerk van 
gekwalificeerde opvangcentra verspreid 
over de hele VS. Samen met BCSA  
hebben wij richtlijnen ontwikkeld om in 
samenwerking grote katachtigen (zoals 
leeuwen, tijgers en poema’s) te redden  
uit gevaarlijke en dieronterende 
omstandigheden. Deze richtlijnen  
helpen opvangcentra om zelf direct  
en gecoördineerd in actie te komen  
bij grote katachtigen in nood, zonder 
tussenpersoon. Dit betekent dat de 
opvangcentra, fondsenverleners, 
transporteurs, dierenartsen, 

hulpverleners, enz. die betrokken  
zijn bij het (zeer complexe) proces  
van het redden en overplaatsen van  
grote katachtigen, efficiënt en snel in  
actie kunnen komen. Dit gaat sneller  
en effectiever, omdat de meest 
gekwalificeerde experts, de opvangcentra 
zelf, de reddingsactie leiden. Dit geeft  
het beste resultaat voor alle betrokkenen, 
met name voor de dieren.

In boekjaar 2019 hebben wij bijgedragen 
aan belangrijke beleidsontwikkelingen in 
de VS. The Big Cat Public Safety Act werd 
in het Huis van Afgevaardigden ingebracht 
en wordt nu door meer dan 220 leden uit 
beide partijen gesteund. Het is voor het 
eerst dat deze wet zo breed wordt 
gedragen. 

Wij helpen ook geholpen om nationaal 
aandacht op dit thema te vestigen door 
informatie aan te dragen voor een artikel 
in het tijdschrift National Geographic  
en online over het probleem van grote 
katachtigen in gevangenschap in de VS. 
National Geographic publiceerde een   De verzorger Zhou Lei werkt 

in het door IFAW ondersteunde 
roofvogelcentrum in Peking, en  
zet een ransuil uit. 

  Een tijger geniet van zijn pompoen 
in zijn buitenverbijf bij het 
opvangcentrum Lions, Tigers  
and Bears sanctuary. 

325
gewonde roofvogels zijn in 
boekjaar 2019 behandeld in het 
rescue center.

178
roofvogels zijn weer vrijgelaten.

5.000
het totaalaantal roofvogels dat  
is behandeld sinds de oprichting 
van het rescue center.

wij hebben 
richtlijnen 
ontwikkeld om in 
samenwerking 
grote katachtigen 
te redden uit 
gevaarlijke en 
afschuwelijke 
omstandigheden.

onderzoeksreportage over grote 
katachtigen in gevangenschap in de VS 
(in het decembernummer), waarin ook 
ingegaan werd op het werk van IFAW  
en haar partneropvangcentra.

In boekjaar 2019 organiseerden wij  
ook de vierde Big Cat Sanctuary 
Conference, waaraan 50 deelnemers van 
20 verschillende organisaties deelnamen. 

Redden Van Wilde Dieren Redden Van Wilde Dieren
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Koalapopulaties nemen drastisch af in Australië 
en de belangrijkste oorzaak daarvan is verlies 
van habitat, met name door de impact van 
klimaatverandering. In boekjaar 2019 lanceerde 
IFAW een integrale strategie voor het redden, 
rehabiliteren en weer vrijlaten van koala’s  
in veilige habitats. Ter versterking van  
de reddings- en rehabilitatiecapaciteit in 
Nieuw-Zuid-Wales sponsort IFAW een parttime 
dierenverpleegkundige bij de kliniek voor 
triage, behandeling en pathologie van Friends 
of the Koala. In de eerste zeven weken van de 
aanstelling van de verpleegkundige (medio  
mei tot eind juni 2019) zijn er 45 koala’s 
behandeld. Dankzij de toename in expertise en 
capaciteit om dieren onmiddellijk ter plekke te 
behandelen in plaats van naar andere centra te 
vervoeren, worden er nu meer dieren gered.  
Wij streven ernaar om in de toekomst een groter 
aantal dieren vrij te laten en te monitoren na 
vrijlating. 

In Zuidwest-Victoria maken koala’s een crisis 
door omdat zij worden verplaatst van hun 
natuurlijke habitat naar particuliere blauwe 
gomboomplantages, waar zij het slachtoffer 
worden van het zagen van bomen en 
versnipperen van hout. In samenwerking  

met het Port Macquarie Koala Hospital  
heeft IFAW een workshop gegeven voor  
52 dierenartsen en dierenverpleegkundigen,  
en de publicatie gesponsord van het  
handboek voor het rehabiliteren van koala’s, 
een onmisbare leidraad voor verzorgers van 
wilde dieren. 

IFAW gaf dr. Edward Narayan van de Western 
Sydney University opdracht voor een onderzoek 
naar de fysiologische stressniveaus bij wilde 
koala’s. Dit was het eerste onderzoek in zijn 
soort zonder invasieve methodes. Het 
onderzoek werd in april 2019 gepubliceerd.  
Het toonde aan dat landontginning de  
grootste stressfactor is voor koala en wees  
op de schadelijke gevolgen van landontginning 
en ontwikkelingsprojecten

Om een habitat voor koala’s veilig te stellen, 
ging IFAW een partnerschap aan met Bangalow 
Koalas om een corridor van 50 kilometer  
voor koala’s te herstellen in het noordelijke 
rivierengebied van Nieuw-Zuid-Wales. 122 
vrijwilligers hebben in een uur tijd 1.500 bomen 
aangeplant, waaronder bomen die koala’s nodig 
hebben voor voedsel en als medicijn, en 
regenwoudsoorten voor beschutting.

een veilige toekomst 
voor koala’s in Australië

reddingsinspanningen  
in Afrika

Er wonen maar enkele tientallen  
olifanten in het nationale park waar  
Nania is geboren en in heel Burkina Faso 
zijn er slechts 6.800 olifanten. IFAW legt 
de basis om meer weesolifanten te 
helpen, want Nania is niet de enige. Elk 
jaar komen er talloze olifantenkalven in 
Afrika om, dus elke olifant die kan worden 
gered, maakt een verschil. 

In Marokko beschermt IFAW de bedreigde 
berberaap en zijn habitat in het Ifrane 
National Park in het Atlasgebergte. Dit is 
een inheemse diersoort in Marokko en 
Algerije en die vaak het slachtoffer is van 
de handel in wilde dieren. IFAW werkt 
nauw samen met de Rabat Zoo en 
overheidsinstellingen om in het park te 
patrouilleren, individuele dieren te redden 
van illegale handelaren en de grenzen van 
het park verder te beveiligen. Het Born to 
be Wild-programma wordt gefinancierd 
door de Nederlandse Postcode Loterij. 
Het project is een initiatief van Stichting 
AAP (Animal Advocacy and Protection)  
en wordt samen met IFAW uitgevoerd. 

Afgelopen boekjaar heeft IFAW ook 
belangrijke steun geboden voor het 
redden van 280 kleine flamingokuikens 
die door hun ouders in de steek waren 
gelaten toen het waterniveau daalde. De 
kuikens werden gered en verzorgd door 
onze partners bij de Southern African 
Foundation for the Conservation of 
Coastal Birds (SANCOOB). Een paar 
maanden later werden de vogels weer 
vrijgelaten bij de Kamfers Dam en konden 
zij hun leven in het wild weer oppakken. 
 

280
het aantal in de steek gelaten kleine 
flamingokuikens dat is gered en later 
weer is vrijgelaten in het wild.

  De campaigner voor  
wilde dieren Josey 
Sharrad plant een van  
de vele kiemplantjes  
in Australië.  

  In Burkinda Faso helpt IFAW om de 
weesolifant Nania te rehabiliteren. 
Ze werd gescheiden van haar kudde 
toen ze pas twee maanden oud was. 
Haar verzorger Salifou Sanogo helpt 
Nania voorbereiden op dat ze weer 
in het wild wordt uitgezet.

1.500
bomen in 
een uur tijd 
aangeplant 
voor een 
corridor  
voor koala’s.

In Burkina Faso helpt IFAW bij het 
rehabiliteren van Nania, een verweesd 
olifantenkalfje dat nog maar twee 
maanden oud was toen ze werd 
gescheiden van haar kudde. Wij helpen 
Nania met het vinden van haar kudde  
en bereiden haar voor op re-integratie 
naar het wild.  
  
 

Wij werken samen met de lokale instanties 
en gemeenschapsleiders om ervoor  
te zorgen dat Nania de vaardigheden  
leert die zij nodig heeft om te overleven  
in het wild en te gedijen in een wilde 
olifantenkudde. Het afgelopen boekjaar 
organiseerde IFAW de verhuizing van 
Nania en haar rehabilitatiemaatje Whisty, 
een schaap, naar haar nieuwe boma; een 
verblijf binnen het Deux-Balé National Park.  

Redden Van Wilde Dieren Redden Van Wilde Dieren



hulp bij rampen

Wij staan in de frontlinie bij natuurrampen en rampen  
die door mensen zijn veroorzaakt om dieren in nood te 
redden. Branden, overstromingen, hittegolven en andere 
natuurrampen die samenhangen met klimaatverandering 
komen steeds vaker voor, waardoor nog meer dieren en 
habitats een risico lopen. Door de jaren heen hebben wij 
duizenden dieren die in nood waren door natuurrampen 
gered en gerehabiliteerd. Alleen al dit boekjaar heeft IFAW 
4.730 wilde dieren, naar schatting 1 miljoen bijen, 14.500 
huisdieren en 18.204 veedieren gered. 

Van Zuid-Amerika tot aan Azië hebben wij noodhulp geboden 
in 15 landen: Brazilië, India, Pakistan, Tanzania, de Verenigde 
Staten, Guatemala, Indonesië, Mexico, Myanmar, Servië, 
Zuid-Afrika, Frankrijk, Vietnam, Oekraïne en Australië. 

Deel 4
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interventiehoogtepunten

rampenbestrijdingsactiviteiten
214
deelnemers in Tanzania, India, 
Vietnam, de Verenigde Staten, Servië 
en Mexico kregen een training in 
strategieën voor rampenbestrijding.   

49
mensen in Myanmar kregen een 
training op het gebied van 
rampenbestrijding.

  Kayla Lui, een reddingsvrijwilliger, draagt 
een geredde hond met brandwonden naar een 
transportvoertuig. 

  Shannon Walajtys, directeur van 
het Ramp- en Risicomanagement 
programma binnen IFAW, ter plaatse 
in Oklahoma om het werk van 
dierenopvangcentra te coördineren 
na een grote overstroming.  

soms maken wij het 
grootste verschil door 
gewoon expertise te 
delen, te helpen bij de 
coördinatie of geld ter 
beschikking te stellen 
wanneer dat het meest 
nodig is.

Levensreddende interventies vonden plaats na de 
aardbeving en de tsunami op Sulawesi (Indonesië) 
in september 2018. Ons Southeast Asia Animal 
Rescue Network verzorgde noodhulp voor honden 
en katten. Toen het herstel na de ramp werd ingezet 
zorgde het team voor dierenvoeding en tijdelijke 
opvang voor de lokale bevolking en haar dieren.

In november en december 2018 was IFAW actief  
in Butte County in Californië, waar wij ervaren 
zoek- en reddingsteams hebben ingezet en een 
tijdelijk onderkomen hebben verzorgd voor 
huisdieren nadat het stadje Paradise door de 
bosbrand volledig was verwoest. In de weken na de 
brand werden onder leiding van IFAW honderden 
huisdieren weer met hun baasje herenigd. 

Een hittegolf in Australië in december trof 
honderden vliegende vossen, die levensreddende 
zorg kregen van verschillende samenwerkende 
organisaties die werden gesteund door IFAW. Het 
geven van noodhulp kan heel gevaarlijk zijn, maar 
soms maken wij het grootste verschil door gewoon 
expertise te delen, te helpen bij de coördinatie of 
geld ter beschikking te stellen wanneer dat het 
meest nodig is.

In mei 2019 werden wij ingezet in Oklahoma  
om te helpen bij tijdelijke opvang van huisdieren  
die waren geëvacueerd uit de plaatsen die waren 
overstroomd. Het team reisde daarna door naar 
Arkansas om samen met Wings of Rescue 172 katten 
en honden onder te brengen bij onze nationale 
partners, zodat lokale dierenasiels ruimte vrij 
konden maken voor huisdieren van mensen die  
hun huis kwijt waren of tijdelijk in een noodopvang 
zaten. 

Wanneer gemeenschappen  
en autoriteiten samenwerken om  
rampen voor mensen en dieren te 
bestrijden, worden er levens gered.  
In boekjaar 2019 trainden wij 214 
deelnemers in Tanzania, India, Vietnam, 
de Verenigde Staten, Servië en Mexico  
in strategieën voor rampenbestrijding.  
In juni 2019 hielp IFAW bij het opzetten 
van een noodopvangprogramma in de 
Amerikaanse staat Mississippi. Dit is een 
innovatief model waardoor gezinnen en 
dieren bij elkaar kunnen blijven in een 
noodopvang. 

Als follow-up van de hulp van IFAW  
in juni 2018 na de overstroming in  
Mexico, keerden onze teams samen  
met de overheid van Quintana Roo terug 
naar de verwoeste plaats Chumpon om 
ondersteuning te bieden bij de noodhulp 
aan dieren en mensen en langdurige 
kritische veterinaire zorg te verlenen. Ons 
team verzamelde ook gegevens van leden 
en leiders uit de gemeenschap om te 
helpen bij het herstelvermogen en betere 
planning voor rampen in de toekomst.

Wij zetten met onze overheidspartners 
onze jaarlijkse trainingen in Myanmar 
voort om lokale capaciteit op te bouwen. 
Dit jaar gaven we 49 mensen training op 
het gebied van rampenbestrijding, 
noodevacuatie en best practices voor 
opvang.

Op verzoek van verschillende lokale ngo’s 
in Tanzania organiseerde IFAW de eerste 
workshop Animals in Disasters in het land. 
Aan de workshop namen onder meer 
overheidsinstanties, James Isiche, 
regionaal directeur IFAW, en internationale 
technische reddingsexperts op het 
gebied van noodhulp en risicobeperking 
deel. 

Wij blijven ons samen met onze  
lokale partners inzetten om op elk 
overheidsniveau planningsinitiatieven  
te steunen... omdat elk leven ertoe doet.

Hulp Bij Rampen

Hulp Bij Rampen



bestaan naast 
elkaar

Gemeenschappen over de hele wereld leven samen met  
dieren, zowel in hun gemeenschappen als in de habitats die  
zij delen. Wanneer mensen vreedzaam samenleven met dieren, 
hebben dieren en mensen profijt van elkaar, maar wanneer  
de relatie niet in balans is, veroorzaakt dit conflicten en ziektes, 
waaronder zowel dieren als mensen lijden. Wij werken overal 
nauw samen met gemeenschappen om ervoor te zorgen dat 
wanneer er zich ziektes, rampen of andere veranderingen in  
de habitat voordoen, mensen en dieren samen in balans  
kunnen zijn in hun leefomgeving.

Deel 5
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een beter leven voor  
huisdieren op Bali

Op Bali hebben wij teams uit de 
gemeenschap gesteund bij de hulp aan 
meer dan 5.000 honden in de vorm van 
veterinaire zorg, voorlichting aan 
eigenaren en samenwerking binnen de 
gemeenschap. Deze succesvolle 
samenwerking heeft ertoe geleid dat er 
79% minder honden in slechte conditie 
zijn en er geen rabiës meer is; beide 
factoren zijn van belang om goed 
voorbereid te zijn op rampen. Wij zijn er 
immens trots op dat dorpen die meedoen 
aan het programma, zoals Sanur Kaja,  
het zo goed doen met hun dieren. Dit jaar 
won Sanur Kaja op Bali met het Dharma 
Programma de prijs als “betrokken 
gemeenschap” en plaatste het dorp zich 
als tweede in de nationale competitie van 
Indonesië.

gemeenschappen stimuleren 
om honden te verzorgen

In Bosnië-Herzegovina hebben  
wij samengewerkt met het 
Ontwikkelingsprogramma van  
de Verenigde Naties (UNDP) om  
een diervriendelijke verzorging van 
honden in meer gemeenschappen te 
bevorderen. Dankzij onze steun zorgen  
10 gemeenschappen nu zelfstandig  
voor de gezondheid en het welzijn van 
duizenden honden, wat leidt tot een  
beter welzijn voor dieren en mensen.  
Wij hebben gemeenschappen geholpen 
om hun doelen te bereiken en dragen  
het programma nu over aan UNDP,  
die het als onderdeel van haar  
nationale geïntegreerde lokale 
ontwikkelingsprogramma zal uitbreiden.

samen in balans in Canada’s 
First Nations

De First Nations in Canada wonen vaak op 
afgelegen plekken, op grote afstand van 
hulp, onder meer van veterinaire diensten. 
Honden zwerven vaak rond en als er niet 
naar hen wordt omgekeken, kunnen ze 
een bedreiging vormen voor de veiligheid 
van de gemeenschap. Wij bieden in veel 
van deze gemeenschappen directe zorg, 
een hulpprogramma en opvang voor 
honden. In 2019 hebben wij het eerste 
voorlichtingsmateriaal over dierenwelzijn 
gemaakt, dat speciaal is bedoeld voor 
First Nations. Dit materiaal wordt onder 
meer dan 2.000 contactpersonen voor 
First Nations verspreid om kinderen en 
gemeenschappen te helpen om een veilig 
bestaan te leiden met hun honden

jaguars of Mexico

In Mexico worden jaguars in  
hun leefomgeving in de jungle op 
verschillende manieren bedreigd.  
IFAW maakt gebruik van de kennis  
en de bereidheid van de lokale bevolking 
om de dieren te beschermen en helpt bij 
het bouwen van hokken voor honden, 
kippen en vee, die bestand zijn tegen 
jaguars. In het boekjaar 2019 werden er 
90 hokken gebouwd, waardoor er meer 
dan 300 dieren (en de bijbehorende 
gemeenschappen) beschermd waren 
tegen aanvallen van jaguars en jaguars 
niet onnodig werden gedood door 
mensen. 

5.000+
honden werden geholpen door middel 
van veterinaire zorg, voorlichting aan 
eigenaren en samenwerking met  
de gemeenschap.

79%
minder honden is in slechte conditie.

0
gevallen van rabiës.

2.000
pakketten met voorlichtingsmateriaal 
verspreid onder gemeenschappen in 
Noord-Canada om verantwoordelijk 
eigenaarschap van honden en  
veiligheid te bevorderen.

Bestaan Naast Elkaar

samen in balans 
overal ter wereld

  Een puppy likt de hand van Jan 
Hannah, campagnemanager voor 
het project Northern Dogs. 

  IFAW medewerkers Rodger Correa 
en Joaquin de la Torre Ponce 
hangen samen een IFAW bord op 
een kippenhok n in het kleine 
dorp Nuevo Durango, in Mexico.
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Wolven kwamen al ruim 150 jaar niet  
meer voor in Nederland. Maar in 2019 
heeft de wolf vanuit Duitsland zich voor 
het eerst sinds de 19e eeuw op de Veluwe 
gevestigd. In juni heeft een wijfje jongen 
gekregen.

Voor natuurbeschermers is dit een 
heuglijk feit, maar wij zijn ons er ook van 
bewust dat niet iedereen blij is met de 
terugkeer van een van Europa’s grootste 
roofdieren. 150 jaar geleden werd er 
zoveel op wolven gejaagd dat ze in 
Nederland waren uitgestorven, en nu 
weten wij niet meer goed hoe wij 
vreedzaam met ze moeten samenleven. 

Boeren zijn niet gewend om hun vee te 
beschermen. Gebrek aan kennis en een 
negatief beeld van de wolf hebben voor 
verhitte discussies gezorgd.

Tegenwoordig deelt IFAW Nederland haar 
kennis over het vreedzaam naast elkaar 
bestaan met wolven en werken wij samen 
met herders aan innovatieve oplossingen 
om hun schapen te beschermen. IFAW 
lobbyt ook bij de overheid voor steun voor 
strategieën die goed samenleven met de 
wolf mogelijk maken,  Als onderdeel van 
het platform Wolven in Nederland hebben 
wij een belangrijke folder over wolven en 
hun gedrag opgesteld en verspreid.

In het verhitte debat over wolven hebben 
wij onze expertise geuit door middel van 
een opiniestuk t in de Volkskrant. In dit 
artikel noemden wij de wolf een 
bekroning van natuurbeleid, maar 
tegelijkertijd toonden wij begrip voor de 
onrust die dit oproept en riepen wij op tot 
het testen en implementeren van 
oplossingen waarbij zowel wolven als vee 
worden beschermd.

in Nederland  
missie voor een vreedzaam 
naast elkaar bestaan van 
wolven en mensen

in Nederland  
een manier voor mensen  
én dieren om huiselijk geweld 
te ontvluchten
Het is een treurig feit dat vrouwen met 
huisdieren pas een jaar later aangifte 
doen van huiselijk geweld dan vrouwen 
zonder huisdieren. Het weggaan bij een 
gewelddadige partner betekent immers 
maar al te vaak ook afscheid moeten 
nemen van huisdieren. Blijf van mijn Dier 
biedt een snellere route naar veiligheid 
voor slachtoffers van huiselijk geweld en 
stimuleert opvangcentra door heel 
Nederland om ook de huisdieren van de 
slachtoffers op te nemen. Als dit niet 
mogelijk is, zoekt Blijf van mijn Dier een 
liefdevol pleeghuis voor de dieren. Net als 
in vorige jaren ontving het Blijf van mijn 
Dier-project in dit boekjaar fondsen van 
de Adessium Foundation.  

van start-up naar  
onafhankelijke stichting

Wat in 2014 is begonnen als kleinschalig 
IFAW-project, een samenwerking met een 

enkel opvangcentrum voor slachtoffers 
van huiselijk geweld, is snel uitgegroeid 
tot een onafhankelijke stichting die  
in mei 2019 werd opgericht met een  
eigen raad van commissarissen. 
Tegenwoordig werkt Blijf van mijn Dier 
(BvmD) niet alleen samen met slachtoffers 
en maatschappelijk werkers, maar ook 
met opvangcentra voor vrouwen, politici, 
lokale wetshandhavers, universiteiten, 
dierenartsen en dierenasiels in het  
hele land.

steeds groter netwerk
Sinds het begin van het project is Blijf van 
mijn Dier succesvol gaan samenwerken 
met steeds meer opvangcentra in het hele 
land. Dit jaar ging de samenwerking van 
start met het opvangcentrum Moviera in 
Apeldoorn en met het opvangcentrum 
Kadera in Enschede. In deze centra 
worden nu huisdieren toegelaten.  
BvmD werkt ook samen met het  

project Dierenbuddies, een netwerk  
van vrijwilligers die honden uitlaten  
van vrouwen die om veiligheidsredenen  
niet buiten het opvangcentrum kunnen 
komen. 

Blijf van mijn Dier heeft regelmatig 
contact met belangrijke stakeholders  
en geeft presentaties, gastlezingen en 
workshops om haar missie uit te leggen. 
Dit jaar hebben BvmD-medewerkers 
overleg gehad met Veilig Thuis  
(de overkoepelende organisatie voor 
huiselijk geweld in Nederland), de 
Dierenpolitie, de politie en maatschappelijk 
werkers om de relatie te bespreken tussen 
dierenmishandeling en huiselijk geweld, 
en hoe BvmD pleeghuizen voor dieren  
kan vinden als dat nodig is.

in boekjaar 
2019 hebben 77 
vrouwen en 91 
huisdieren hulp 
gekregen.

Bestaan Naast Elkaar

Bestaan Naast Elkaar

  Wolfreu in Duits bos op  
een regenachtige herfstdag. 

  Huisdieren in een veilige 
situatie. 
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redding van 
zeezoogdieren  

Vanwege de langzaam aflopende zandstranden en de enorm 
grote getijdenverschillen is Cape Cod in de VS (de thuisbasis van 
IFAW’s team voor redding en onderzoek van zeezoogdieren) een 
van de plekken ter wereld waar walvisachtigen als dolfijnen en 
walvissen het vaakst stranden. 

Wij hebben daar al 20 jaar onze basis: het International 
Operations Center van IFAW, waarmee wij eerste hulp bieden  
aan zeezoogdieren in nood. Wij willen deze dieren in nood de 
beste triage en veterinaire zorg geven en zoveel mogelijk dieren 
een tweede kans bieden. Wij trainen hulpverleners in een 
geavanceerde responstechniek voor gestrande dieren en onze 
data worden gebruikt als baseline in onderzoek van andere 
teams over de hele wereld. 

Deel 6



50 51International Fund for Animal Welfare 2018–2019 Jaarverslag

steeds meer succesvolle 
vrijlatingen

Omdat wij zo vaak in actie moesten 
komen, hadden wij ook de mogelijkheid 
om een voortrekkersrol te spelen op het 
gebied van medische controles en 
behandelingen ter plaatse voor gestrande 
dolfijnen en walvissen om de kans op 
overleving na vrijlating te vergroten. 
Doordat wij meer inzichten hebben 
gekregen, onze technieken hebben 
verbeterd en wetenschappelijke data 
hebben geëvalueerd, was ons percentage 
succesvolle vrijlatingen vorig jaar 66%. 

Als wij terugkijken op het 
vrijlatingspercentage van dolfijnen van 
15% waarmee wij in november 1998 van 
start gingen, zijn wij erin geslaagd om dat 
percentage tegenwoordig ruim te 
viervoudigen. En dat is niet aan de 
aandacht ontsnapt. Wij hebben de kennis 
die wij hebben opgedaan wereldwijd 
verspreid, van het Verenigd Koninkrijk tot 
Nieuw-Zeeland en van IJsland tot India. 
Vandaag de dag is IFAW wereldwijd de 
belangrijkste organisatie voor het redden 
van gestrande dolfijnen.

nieuwe tracking- en 
transmissieregistratie

Ook blijven wij innovatieve technologieën 
voor tracking inzetten om dolfijnen  
te volgen en erachter te komen of  
ze na vrijlating al dan niet overleven.  
In 2019 hebben wij succesvol een 
vrouwtjeswitflankdolfijn vrijgelaten met 
een tijdelijke satelliettag die 160 dagen 
een signaal uitzond. Dit was de langste 
tagtransmissietijd van onze vrijgelaten 
walvisachtigen. Onze inspanningen 
hebben aangetoond dat gestrande dieren 
na vrijlating niet alleen overleven, maar 
het ook goed maken. Deze data worden 

niet alleen gebruikt om in de toekomst 
beter in actie te komen bij strandingen, 
maar ook om inzicht te krijgen in hoe deze 
dieren door hun habitat in de oceaan 
bewegen.

toonaangevend in het 
internationaal redden van en 
onderzoek naar zeezoogdieren

Dit jaar waren wij mede-organisator van 
een workshop over respons op gestrande 
dieren en necropsie tijdens de 50e 
jaarlijkse IAAAM-conferentie (International 
Association for Aquatic Animal Medicine) 
in het Zuid-Afrikaanse Durban. Ook delen 
onze medewerkers hun kennis tijdens 
wetenschappelijke conferenties en bij het 
geven van trainingen over de hele wereld; 
dit jaar in het Verenigd Koninkrijk, 
Zuid-Afrika, Brazilië en Nieuw-Zeeland.

onderzoek naar het sterftecijfer 
van een van de meest bedreigde 
walvissen ter wereld

Uit een onderzoek van meerdere 
instellingen naar de doodsoorzaak van 
noordkapers, dat werd geleid door 
IFAW-dierenarts dr. Sarah Sharp en dat in 
2019 werd gepubliceerd, bleek dat in alle 
gevallen tussen 2003 en 2018 waarin de 
doodsoorzaak met zekerheid kon worden 
vastgesteld, geen enkele volwassen of 
jonge noordkaper een natuurlijke dood 
was gestorven. Geen één. IFAW is 
vastbesloten om iets te veranderen aan 
deze hartverscheurende realiteit, omdat 
zelfs het verlies van een enkel dier een 
enorme weerslag heeft op het herstel op 
de lange termijn van de soort als geheel.
 

5.376
hulpacties van IFAW voor 
zeezoogdieren sinds wij in 1998  
van start zijn gegaan.

604
kleine walvisachtigen zijn gered  
en vrijgelaten sinds 1998.

539
hulpacties in boekjaar 2019  
(ten opzichte van een jaarlijks 
gemiddelde van 251).

151
keer in actie gekomen bij de 
strandingen van levende zeezoogdieren 
(walvisachtigen en vinpotigen).     

74
walvisachtigen succesvol weer 
vrijgelaten in zee, een percentage 
succesvolle vrijlatingen van 66%.

  Het IFAW Zeezoogdieren reddings- 
en onderzoeksteam, vrijwilligers 
en stagiairs poseren voor een 
groepsfoto na een succesvolle 
vrijlating van vier dolfijnen,  
wat hun 5000ste actie markeert.

  Geredde dolfijn worden vrijgelaten 
nadat ze zijn behandeld door het 
IFAW Zeezoogdieren reddings- en 
onderzoeksteam. 

Redding Van Zeezoogdieren 

eerste hulp aan 
zeezoogdieren  
in nood

  IFAW Zeezoogdieren reddings- en 
onderzoeksteam zorgen voor een 
geredde dolfijn voordat hij wordt 
vrijgelaten. 

onze 5.000ste hulpactie  
voor zeezoogdieren in nood  

Op 27 november 2018 reageerde ons 
team op het 5.000ste geval. Twintig jaar 
gelden waren wij in dezelfde maand met 
deze activiteiten van start gegaan. Het 
was een gedenkwaardige mijlpaal in ook 
nog eens het drukste jaar in ons bestaan, 
met in totaal 539 keer dat wij in actie 
moesten komen: ruim twee keer zoveel 
als het jaarlijkse gemiddelde van 251. Wij 
kwamen 151 keer in actie bij het stranden 
van levende zeezoogdieren, waarvan er  
7 werden gered en verder gerehabiliteerd 
en er 74 werden onderzocht en 
behandeld en weer veilig vrijgelaten  
in zee. 
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Weggegooid plastic, visnetten,  
schadelijk onderwaterlawaai – in de 
Noordzee zijn er continu bedreigingen 
voor zeezoogdieren. Langs de gehele 
kustlijn van Nederland, België,  
Duitsland en Noord-Frankrijk stranden 
zeezoogdieren, verwond en niet in staat 
om terug in zee te komen. Sinds 2017 
werken wij samen met SOS Dolfijn, het 
Nederlandse advies -en opvangcentrum 
voor dolfijnen en walvissen, om het hele 
jaar door 24/7 hulp en advies te geven 
wanneer walvisachtigen levend stranden 
of verstrikt raken. SOS Dolfijn is niet alleen 
actief in Nederland, maar ook in het 
kustgebied van de omringende landen: 
Noord-Frankrijk, België en het Duitse 
Waddenzeegebied.

interventies ter plekke

De meeste meldingen van dieren in nood 
betroffen bruinvissen, een inheemse soort 
in het Nederlandse kustgebied en de 
meestvoorkomende walvisachtige in de 
Noordzee. Helaas waren veel dieren in 
slechte conditie, ziek of zwaar gewond en 
was er euthanasie nodig. Maar er waren 
ook positieve verhalen: SOS Dolfijn heeft 
twee bruinvissen direct weer in zee 
kunnen vrijlaten. Toen een opvallende 
bultrug de Nederlandse wateren een 
aantal maanden aandeed, monitorde SOS 
Dolfijn de situatie de hele tijd. Gelukkig 
hoefde de groep slechts één keer in te 
grijpen: voor advies en coördinatie van 
het havenpersoneel en de kustwacht toen 
het dier in het Rotterdamse havengebied 
zwom. Op 11 januari werd de walvis voor 

het laatst waargenomen en het lijkt erop 
dat hij kort daarna in goede conditie het 
gebied heeft verlaten.

op zoek naar een nieuw 
rehabilitatiecentrum

SOS Dolfijn heeft wereldwijde  
expertise op het gebied van het  
redden, rehabiliteren en vrijlaten van
bruinvissen opgebouwd, maar het werk 
van de organisatie stagneert omdat zij 
nog geen geschikt rehabilitatiecentrum 
heeft. Het doel is om een centrum te 
openen met een optimale inrichting  
voor het redden en rehabiliteren van 
zeedieren en voor onderzoek naar  
kleine walvisachtigen. Het is ook de 
bedoeling dat het nieuwe centrum 
bezoekers aantrekt om te leren over  
deze zeezoogdieren, deel te nemen  
aan inspirerende activiteiten en 
evenementen, en met eigen ogen te zien 
hoe wetenschappelijk werk en interventie 
hand in hand gaan. SOS Dolfijn haalde al 
€ 750.000 op voor een nieuw centrum, 
maar verdere fondsenwerving blijft nodig.  

groeiend netwerk

Dit jaar hebben wij tientallen vrijwilligers 
getraind en activiteiten gecoördineerd om 
gestrande zeezoogdieren zo snel mogelijk 
te redden. In totaal staan er ruim 75 
getrainde vrijwilligers dag en nacht klaar 
voor reddingsactiviteiten. Het team werkt 
nauw samen met initiatieven voor het 
redden van zeehonden in het hele land  
en coördineert en traint dit effectieve 

netwerk van betrokken vrijwilligers om  
te helpen bij alle reddingsacties van 
zeezoogdieren. Als toonaangevende 
organisatie op het gebied van het redden 
van kleine walvisachtigen kreeg SOS 
Dolfijn verschillende verzoeken uit het 
buitenland voor lezingen en advies over 
het redden van zeezoogdieren. De 
organisatie gaf advies bij het probleem 
van de Russische “walvisgevangenis”, 
waar bijna 100 orka’s en beloega’s in 
kleine hokken waren opgesloten in een 
baai in Oost-Rusland. (De dieren werden 
in de loop van een aantal maanden 
vrijgelaten; de laatste in november.)  
SOS Dolfijn deelde ook kennis en 
expertise toen bruinvissen op de kust  
van de Zwarte Zee waren gestrand.

maatschappelijke 
betrokkenheid en educatie

Een belangrijk aspect van onze 
samenwerking met SOS Dolfijn is 
voorlichting van het publiek over
zeezoogdieren en het mariene 
ecosysteem. Samen hebben we 
educatiematerialen ontwikkeld die 
worden gebruikt op scholen en bij 
buitenschoolse evenementen. Het 
“Reizende Walvisziekenhuis” is hiervan 
een succesvol voorbeeld, waarmee dit 
jaar meer dan 10.000 mensen werden 
bereikt.

 SOS Dolfijn in actie. 

in Nederland  
wereldwijde expertise op 
het gebied van het redden, 
rehabiliteren en vrijlaten van 
bruinvissen   SOS Dolfijn in actie.  

Redding Van Zeezoogdieren 
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bescherming 
van de oceanen

Het leven in zee wordt bedreigd. Er wonen wel een miljoen 
diersoorten in onze oceanen en vele daarvan zijn in gevaar.  
IFAW zet zich in voor het beschermen van walvissen en andere 
zeedieren tegen bedreigingen zoals verstrikkingen in visnetten, 
aanvaringen met schepen die op hoge snelheid varen, 
onderwaterlawaai, commerciële walvisvaart, plastic afval  
en klimaatverandering. Of het nu gaat om het stimuleren van 
alternatieve praktijken of het lobbyen voor strengere wetten, 
onze focus ligt op oplossingen waarbij dieren en mensen  
samen in balans zijn.

Deel 7
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Duizenden jaren lang waren ze met 
tienduizenden: mannetjes en vrouwtjes, 
moeders en hun jongen, langzaam op  
en neer bewegend voor de oostkust van 
Noord-Amerika, van de geboortegronden 
bij Florida en Georgia naar de 
voedingsgronden aan de kust van  
New England en de Canadese Maritimes. 
Door Amerikaanse walvisjagers werd de 
noordkaper “right whale” genoemd, 
omdat dit dier het meest geschikt was 
voor de walvisjacht. Dit heeft ertoe  
geleid dat deze zachtaardige, langzaam 
bewegende dieren in de 20e eeuw bijna 
volledig waren uitgeroeid. 

Ook nu wordt de noordkaper door 
menselijk toedoen weer met uitsterven 
bedreigd, maar om twee heel andere 
redenen. De dieren raken vaak verstrikt  
in netten van commerciële vissers en  
er zijn vaak aanvaringen met schepen.  
De kerncampagne van IFAW voor 
bescherming van de oceanen richt zich 
op beide bedreigingen om zo een van de 
meest bedreigde dieren op deze planeet 
een kans te geven om te overleven. 

De oude trekroute van noordkapers is  
nu een van de meest geïndustrialiseerde 
vaarroutes ter wereld geworden en door 
de grootschaligheid van menselijke 
activiteiten binnen deze verstedelijkte 
waterweg kan de walvispopulatie zich  
niet herstellen. Uit een wetenschappelijk 
onderzoek van meerdere instellingen,  

dat werd geleid door IFAW-dierenarts  
dr. Sarah Sharp en gepubliceerd in 2019, 
bleek dat de doodsoorzaak van volwassen 
en jonge noordkapers in de meeste 
gevallen is toe te schrijven aan door 
mensen veroorzaakte verwondingen.  
De populatie bestaat nu nog maar uit  
400 noordkapers, waarvan slechts  
90 wijfjes die voor nageslacht kunnen 
zorgen. Een ander alarmerend cijfer is  
dat er sinds juni 2017 30 noordkapers  
zijn overleden. 

Via uitgebreide lobbyactiviteiten  
in de Verenigde Staten en Canada en 
grassroots- en mediacampagnes loopt 
IFAW voorop om overheden, de visserij- 
en scheepvaartindustrie, en andere 
stakeholders aan te spreken om 
onmiddellijk actie te ondernemen  
om de noordkaper te beschermen en  
zijn habitat proactief in stand te houden. 

De kern van de campagne van IFAW  
is het terugdringen van het gevaar van 
verstrikking in visnetten. Als noordkapers 
verstrikt raken in visnetten kan dit tot 
onmiddellijke verdrinking leiden, maar 
vaak sterven ze fmarokkoeen langzame, 
pijnlijke dood. 85% procent van alle 
noordkapers is zeker één keer in zijn  
leven verstrikt geraakt in een visnet. 

Het afgelopen jaar is de samenwerking 
tussen IFAW, de regionale 
visserijbrancheorganisaties en 

fabrikanten van onderwatertechnologie 
voortgezet om een breed gebruik van 
“touwloze visnetten” te stimuleren. Bij 
deze walvisvriendelijke technologie  
wordt er geen gebruik meer gemaakt  
van verticale markeringstouwen, zodat 
walvissen veilig kunnen passeren via  
hun kritische habitat. Het doel is het 
garanderen van de bestaanszekerheid  
van lokale vissers en ook het voortbestaan 
van de noordkaper. 

IFAW blijft de private sector, overheden  
en andere stakeholders stimuleren  
om nieuwe methodes en technieken  
te omarmen en in te zetten om door 
mensen veroorzaakte bedreigingen  
voor noordkapers te verminderen en 
uiteindelijk weg te nemen. Via onze 
uitgebreide acties, lobbyactiviteiten, 
samenwerking en het stimuleren van 
technologische innovatie blijft IFAW 
vastberaden aan het roer en zetten wij 
koers naar herstel van de noordkaper  
voor de komende generaties.

IFAW loopt 
voorop om 
overheden, 
de visserij- en 
scheepvaart-
industrie, 
en andere 
stakeholders 
aan te spreken 
om onmiddellijk 
actie te 
ondernemen om 
de noordkaper  
te beschermen.

redden van  
de noordkaper

  Een Noordkaper rust uit  
aan het wateroppervlak in  
de Fundybaai, in Canada. 

  Een Noordkaper in de Golf  
van Saint Lawrence, in Canada. 

Bescherming Van De Oceanen
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Het leven in de oceaan is luidruchtig  
en druk geworden. Overlast door 
onderwaterlawaai door menselijke 
activiteiten bedreigt nu het grootste 
ecosysteem ter wereld. Onderwaterlawaai 
is minder bekend dan plasticvervuiling  
en onzichtbaar voor het menselijk oog, 
maar door de geluidsoverlast van 
bouwwerkzaamheden, seismisch 
onderzoek, militaire sonars en 
commerciële zeevaart worden  
walvissen verdrongen van hun voed- en 
broedplaatsen en verandert het leven 
onderwater voor zeedieren wereldwijd.

Naast het toenemende onderwaterlawaai 
zijn er snel varende commerciële schepen 
die walvissen raken, waardoor de dieren 
sterven of afschuwelijke verwondingen 
oplopen. De schepen stoten ook grote 
hoeveelheden broeikasgassen uit, 
waardoor de planeet als geheel gevaar 

loopt. Deze problemen hangen met  
elkaar samen, en wij werken samen in 
verschillende sectoren en over nationale 
grenzen heen om betere standaarden vast 
te leggen en belangen af te stemmen.  
Op deze manier pakt IFAW urgente 
problemen op het gebied van 
dierenwelzijn en natuurbeheer aan  
binnen de context van mondiale 
problemen die het welzijn van mensen 
fundamenteel raken.

Wij pakken het stap voor stap aan en 
concentreren onze inspanningen op de 
scheepvaartindustrie, de grootste bron 
van onderwaterlawaai. Uit recent 
onderzoek blijkt dat een beperkte 
vermindering van de snelheid van alle 
koopvaardijschepen al verschillende 
voordelen voor het milieu heeft: minder 
onderwaterlawaai, een kleiner risico  
op aanvaringen met walvissen en  

Sinds IJsland in 2003 weer is begonnen 
met de commerciële walvisvaart werkt 
IFAW samen met IJslandse collega’s en 
partners aan bewustmaking, en zet zij  
zich in voor bescherming van de grootste 
zoogdieren in het mariene ecosysteem. 

Onze campagne werd geleid door 
IJslanders en was zeer zichtbaar. Het 
heeft geleid tot bewustwording bij 
toeristen én IJslanders, een ontmoediging 
van het eten van walvisvlees en een 

mentaliteitsverandering door de  
aandacht te richten op de voordelen van 
natuurbehoud. Onze campagne richtte 
zich op het beëindigen van de walvisjacht 
en het promoten van verantwoorde 
walvisexcursies, en heeft ertoe geleid dat 
IJsland in 2019 voor het eerst sinds 2003 
de commerciële walvisvaart heeft 
gestaakt. De positieve aanpak van IFAW 
leidt tot positieve uitkomsten en levert 
echte resultaten op.

een snelheids-
verlaging van 
15% leidt al tot 
50% minder 
onderwaterlawaai 
door schepen.

in 2019 heeft 
IJsland voor het 
eerst sinds 2003 
de commerciële 
walvisvaart 
gestaakt.

samenwerken  
voor succes in IJsland

bescherming van leven in de 
oceanen tegen onzichtbare 
vervuiling - onderwaterlawaai 

  Een bultrug walvis met een kalf 
dat boven haar hoofd zwemt. 

einde 
walvisvaart 
op volle zee

wateren of op het zuidelijk halfrond, en is er een  
einde gekomen aan de langdurige schijnvertoning 
van “wetenschappelijke walvisvaart”. 

Deze moeizaam bevochten overwinningen zijn 
belangrijke mijlpalen in de campagne van IFAW om 
een einde te maken aan de commerciële walvisvaart. 
Helaas wordt er nog steeds op walvissen gejaagd 
voor de kust van Japan. Maar ook daar gloort hoop. 
Dankzij de steeds grotere belangstelling voor 
walvisexcursies in Japan hebben levende walvissen 
meerwaarde voor kustgemeenschappen in het hele 
land, en dit draagt bij aan een betere wereld voor 
dieren en mensen. Buiten Japan en in onze 
wereldwijde vestigingen werkt IFAW nauw samen  
met overheden die actief zijn in de Internationale 
Walvisvaart Commissie (IWC) om een traject uit te 
stippelen voor effectieve bescherming van walvissen 
in de 21e eeuw.

In boekjaar 2019 is er ook gigantische vooruitgang 
geboekt in de langlopende campagne om een einde 
te maken aan het jagen op walvissen in internationale 
wateren. In december 2018 maakte Japan bekend te 
stoppen met de walvisvaart op volle zee rond 
Antarctica en in het noorden van de Stille Oceaan. 
Voor het eerst sinds de opkomst van de industriële 
walvisvaart wordt er niet gejaagd in internationale 

  Staart van een 
Noordkaper in  
de Fundybaai,  
in Canada. 

Bescherming Van De Oceanen

minder broeikasgasemissies. Uit 
onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat  
een snelheidsverlaging van 15% al tot  
50% minder onderwaterlawaai door 
schepen leidt.

Bescherming Van De Oceanen

Bescherming van de Oceanen



60 61International Fund for Animal Welfare 2018–2019 Jaarverslag

De laatste tijd richten maritieme  
ecologen de publieke aandacht op 
plasticvervuiling, maar plastic is zeker  
niet de enige vorm van vervuiling in onze 
zeeën. Onderwaterlawaai lijkt misschien 
niet het meest urgente probleem voor 
het leven in zee, maar toch is het even 
schadelijk en soms zelfs dodelijk. 
Geluidsoverlast van schepen, olie- en 
gaswinning, scheepssonars en 
bouwwerkzaamheden verstoren de 
natuurlijke geluiden van de oceaan. 
Hierdoor zijn walvissen, dolfijnen en 
andere dieren in zee niet meer goed in 
staat om te communiceren, voedsel te 
vinden, zich voort te planten en te 
overleven.

  De beachclean in augustus 2018.

in Nederland  
schone en rustige  
oceanen met  
veilige trekroutes  
voor walvissen   Jalou Langeree.

Bescherming Van De Oceanen

schone stranden, stille oceanen

IFAW Nederland heeft een campagne 
ontwikkeld om aandacht te vragen voor 
de weinig bekende effecten van 
onderwaterlawaai. IFAW heeft zich 
aangesloten bij de jaarlijkse Boskalis 
Beach Cleanup Tour en met ruim 150 
mensen hebben wij in augustus 2018 
geholpen om 452 kilo (van de 11.163 kilo 
die in totaal werd verzameld bij de Beach 
Clean-up Tour in 2018) aan afval te 
verzamelen aan de kust tussen Wassenaar 
en Scheveningen. Wij hebben ook de 
aandacht gevestigd op de onzichtbare 
vervuiling door onderwaterlawaai.

bewustmaking

In het voorjaar van 2019 hebben wij onze 
krachten gebundeld met de Nederlandse 
broer en zus Kevin en Jalou Langeree. 
Jalou is wereldkampioen kitesurfen. Kevin 
domineert de internationale kitesurfscene 
als King of the Air. Nu doen ze iets nieuws 
met hun passie voor de zee. Als 
oceaanambassadeurs voor Stiching IFAW 
vestigen Jalou en Kevin de aandacht op 
de kritieke toestand van de oceanen en 
vooral ook op de meest urgente 
problemen voor zeezoogdieren.

In het kader van onze 
bewustmakingscampagne voor 
onderwaterlawaai hebben wij op 
verschillende locaties “Sonic Sea”,  
de met een Emmy Award bekroonde 
documentaire over dit onderwerp, laten 
zien. Wij hebben de documentaire ook 

ingezonden voor het Rotterdam Wildlife 
Film Festival, waar deze de award won 
voor beste onderwaterdocumentaire.

dialoog met kritische 
stakeholders

Onderwaterlawaai is in belangrijke mate 
het gevolg van internationale handel en 
daarom zijn wij in 2019 actief het gesprek 
aangegaan met de scheepvaartindustrie 
om oplossingen te vinden voor het 
verminderen van de schade die zij 
veroorzaakt. Het aangaan van de dialoog 
is de eerste belangrijke stap naar succes. 
Samen met Stichting De Noordzee en in 
samenwerking met het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat hebben wij 
een seminar georganiseerd over 
onderwaterlawaai en scheepvaart, 
waaraan ruim 50 belangrijke en diverse 
stakeholders deelnamen. 

In Europa leggen nationale wetgeving en 
de Kaderrichtlijn Mariene Strategie 
strenge decibellimieten op aan de uitstoot 
van onderwaterlawaai. Wij werken ook 
samen met scheepvaartbedrijven, de 
International Maritime Organization en het 
Marine Environment Protection 
Committee om onderwaterlawaai nog 
verder te beperken, ook buiten Europa. 
Wij hebben de Zeezoogdierendag in 
februari 2019 gesponsord en ons 
onderzoek gepresenteerd over 
scheepsaanvaringen in de Straat van 
Gibraltar, een grote bedreiging voor 
walvissen die naar de Middellandse Zee 
trekken.

150 mensen 
hebben wij in 
augustus 2018 
geholpen om 452 
kilo (van de 11.163 
kilo die in totaal 
werd verzameld 
bij de Beach 
Clean-up Tour  
in 2018).

  Kevin Langeree.

De meeste herrie wordt veroorzaakt 
door slecht ontworpen en onderhouden 
scheepsschroeven.  
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door onze 
betrokkenheid 
zijn wij in de 
positie om onze 
vooruitstrevende 
oplossingen 
te tonen aan 
beleidsmakers 
bij overheden 
die beslissingen 
nemen over 
financiering  
en beleid.

Afgelopen boekjaar is er niet alleen 
belangrijke voortgang geboekt met 
internationale overeenkomsten voor het 
stoppen met de commerciële walvisvaart 
(zie onderdeel Bescherming van de 
oceanen), maar er zijn ook veel andere 
belangrijke uitkomsten te melden van 
conferenties voor internationale 
overeenkomsten. 

De Vaste Commissie van CITES, het 
verdrag van de Verenigde Naties dat de 
internationale handel in wilde dieren en 
producten van wilde dieren reguleert, 
kwam in oktober 2018 bijeen. IFAW maakt 
zich er al een aantal jaren hard voor dat de 
illegale handel in wilde dieren via internet 
in CITES wordt opgenomen. De Vaste 
Commissie kwam overeen om de 
CITES-conferentie te adviseren de  
taal rond wildlifecriminaliteit via  
internet aan te scherpen. 

De Vaste Commissie van CITES lanceerde 
ook nieuwe voorstellen om nog eens 18 
haaien- en roggensoorten onder CITES  
te classificeren om te zorgen voor een 
duurzame handel in hun producten,  

wat bij de volgende CITES-conferentie  
zal worden besproken.

IFAW werkte samen met Latijns-
Amerikaanse landen aan het lanceren  
van het idee van een regionale verklaring 
inzake wildlifecriminaliteit ter bevordering 
van inspanningen in de regio om 
uitbuiting van wilde dieren op het 
continent tegen te gaan.

In november 2018 was Egypte gastland 
van de 14e conferentie van het Verdrag 
inzake Biologische Diversiteit (CBD),  
waar de aanzet is gegeven tot het 
onderhandelen van een nieuw kader  
voor het beschermen van de natuur.  
IFAW bracht een rapport in tijdens de 
conferentie over het belang van het 
beschermen van dieren voor het welzijn 
van mensen en legde daarbij de link met 
het waarom en hoe mensen en dieren 
samen in balans kunnen zijn. IFAW zet  
zich in voor een sterke focus op het 
beschermen van wilde dieren binnen  
dit nieuwe kader dat deze aanpak 
weerspiegelt.

Internationaal Beleid

internationale wettelijke 
bescherming voor 
kwetsbare diersoorten

  Een makreelhaai van dichtbij. 

internationaal 
beleid

Als wij het bij IFAW hebben over veilige habitats voor  
het leefgebied van dieren, hebben wij het niet alleen over 
veiligheid ter plekke. Wanneer dieren en hun habitats niet  
worden beschermd in wetten en beleid kunnen wij er niet zeker 
van zijn dat hun leefgebied in de loop der jaren veilig blijft. Om 
die reden is IFAW zowel nationaal als internationaal zo actief 
betrokken bij lobbyactiviteiten.

IFAW heeft lang bijgedragen aan het opstellen van multilaterale 
milieuovereenkomsten (MEA’s), zoals de Conventie Inzake de 
Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en  
Planten (CITES), het Verdrag Inzake Trekkende Diersoorten 
(CMS), het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD),  
de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) en aan  
andere intergouvernementele overeenkomsten en instellingen 
op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Wij sturen 
vertegenwoordigers naar deze MEA’s om erop toe te  
zien dat de beslissingen die worden genomen in het  
beste belang zijn van wilde dieren overal ter wereld.

Deel 8

Elk jaar vieren wij op 3 maart Wereld 
Wilde Dierendag. Als onderdeel van het 
evenement in 2019 werkte IFAW samen 
met VN-partners om een internationale 
kunstwedstrijd voor jongeren te 
organiseren met als thema: Het leven 
onderwater. IFAW maakte de winnaar 
bekend tijdens een evenement op hoog 
niveau dat werd gehouden op het 
hoofdkantoor van de VN in New York.

Door onze betrokkenheid bij de 
genoemde fora en de strategische 
relaties die wij onderhouden met 
overheden en instellingen over de  
hele wereld is IFAW een gewaardeerde 
partner en zijn wij ook in de positie om 
onze vooruitstrevende oplossingen te 
tonen aan beleidsmakers bij overheden 
die beslissingen nemen over 
financiering en beleid. 
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beknopt 
financieel 
verslag

Deel 9

IFAW kan particulieren, bedrijven, stichtingen, gemeenschappen 
en overheden tot haar donateurs rekenen. Het werk dat wij doen 
en de voortgang die wij boeken is alleen mogelijk dankzij de 
niet-aflatende steun van deze donateurs. Bij onze terugblik  
op boekjaar 2019 willen wij wederom onze welgemeende dank 
uitspreken aan iedereen die ons steunt en onze visie deelt van 
mens en dier samen in balans.



66 67International Fund for Animal Welfare 2018–2019 Jaarverslag

financieel overzicht  
IFAW wereldwijd

Beknopt Financieel Verslag

Geconsolideerde jaarrekening IFAW (voor accountantscontrole*) over de boekjaren 
eindigend op 30 juni 2019. Onderstaande cijfers in duizenden USD:

verklaring inzake financiële positie 

overzicht van activiteiten 

Activa 2019 2018

Liquide middelen 15,835 25,377

Vooruitbetaalde kosten en overige (kortlopende) vorderingen 11,889 13,304

Vaste activa 18,749 18,007

Investeringen 59,101 58,947

Totaal activa 105,574 115,635

Passiva 2019 2018

Crediteuren en overige (kortlopende) schulden 11,365 10,012

Overige schulden 10,961 11,413

Totaal passiva 22,326 21,425

Vorderingen minus schulden 83,248 94,210

Totaal passiva 105,574 115,635

Opbrengsten 2019 2018

Giften van donateurs 51,838 52,867

Legaten en erfstellingen 16,298 24,502

Schenkingen in de vorm van goederen en diensten 30,290 23,329

Beleggingen en overige bedrijfsopbrengsten 3,630 4,448

Totaal opbrengsten 102,056 105,146

Uitgaven 2019 2018

Kosten uitvoering programma’s en bedrijfskosten 111,626 97,774

Saldo opbrengsten en uitgaven (9,570) 7,372

*  De jaaarrekeningen van de 
respectievelijke IFAW kantoren zijn 
opgesteld in overeenstemming met 
lokale boekhoudkundige principes 
en afzonderlijk gecontroleerd. De 
opbrengst/De samenvatting van de 
kosten/baten is opgesteld op basis van 
boekhoudkundige principes gebruikt  
in de Verenigde Staten. 

geconsolideerde jaarrekening

1 July 2018 – 30 June 2019

programmaprioriteiten Nederland 

Behoud van leefgebieden 4%

Wildlife criminaliteit 67%

Noodhulp 14%

Dieren in de gemeenschap 14%

Bescherming van de oceanen 1%

1 July 2018 – 30 June 2019

wereldwijde programmaprioriteiten 

Behoud van leefgebieden 15%

Wildlife criminaliteit 55%

Noodhulp 14%

Dieren in de gemeenschap 10%

Bescherming van de oceanen 6%
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Onderstaande cijfers in duizenden van de lokale eenheden

IFAW inkomsten/uitgaven —
Nederland

Inkomsten (euro) 2019 2018

Bijdragen van donateurs, overheden en loterij 4,348 4,438

Nalatenschappen 1,264 1,173

Gedoneerde goederen en diensten 7 70

Investeringen en andere operationele inkomsten 426 206

Totaal 6,045 5,887

Uitgaven 2019 2018

Programma’s / Besteed aan doelstellingen 5,416 3,760

Fondswerving 892 906

Programma ondersteunin 755 880

Totaal 7,063 5,546

Overschot/Tekort -1,018 341

Boekjaar eindigend op 30 juni 2019

1 July 2018 – 30 June 2019

Organisatie Land Programma’s en 
ondersteuning Fondsenwerving 

International Fund for Animal Welfare, Inc. Verenigde Staten 90.0% 10.0%

International Fund for Animal Welfare IFAW in Action Verenigd Koninkrijk 100% 0.0%

International Fund for Animal Welfare (IFAW) Verenigd Koninkrijk 83.7% 16.3%

International Fund for Animal Welfare Inc./ Fonds 
international pour la Protection des animaux inc. Canada 83.4% 16.6%

Stichting IFAW (International Fund for Animal Welfare) Nederland 87.4% 12.6%

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH Duitsland 81.5% 18.5%

Fonds International pour la protection  
des animaux (IFAW France) Frankrijk 70.8% 29.2%

International Fund for Animal Welfare  
(Australia) Pty Limited Australië 75.4% 24.6%

International Fund for Animal Welfare NPC Zuid-Afrika 92.6% 7.4%

International Fund for Animal Welfare Limited Zambia 100% 0.0%

International Fund for Animal Welfare (IFAW) Limited Malawi 100% 0.0%

toerekening kosten uitvoering 
programma’s en bedrijfskosten

totale inkomsten, giften  
en andere steun stichting IFAW

Giften / mailing acties  
voorlichting en educatie 60%

Nalatenschappen 22%

Baten en subsidies van overheden 
- EU - Burgemeester en wethouders 
Den Haag 11%

Baten van andere organisaties 
zonder winststreven 4%

Baten als tegenprestatie voor 
de levering van producten en/of 
diensten 3%
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mens en  
dier samen  
in balans



Stichting IFAW (IFAW Nederland)
Javastraat 56
2585 AR Den Haag
Nederland

+31 (70) 33 55 011
info-nl@ifaw.org

International Headquarters
1400 16th Street NW
Washington, DC 20036
United States of America

+1 (202) 536-1900
info@ifaw.org

International Operations Center
290 Summer Street
Yarmouth Port, MA 02675
United States of America

+1 (508) 744-2000
info@ifaw.org

Australië
België
Canada
China
Duitsland
Frankrijk
Kenia
Malawi
Marokko
Mexico 
Nederland
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigd Koninkrijk 
Verenigde Staten 
Zambia
Zuid-Afrika
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for Animal Welfare 
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