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

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

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

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

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

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

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

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

Ons team  
Ons team telt reddingswerkers, 
dierenbeschermingsdeskundigen, experts op het 
gebied van plattelandsontwikkeling, specialisten in 
het voorkomen van wildlife-criminaliteit, dierenartsen, 
campagnevoerders, wetenschappers, voorlichters en 
uiterst deskundig ondersteunend personeel. Al deze 
mensen zijn bovendien enorm gemotiveerd om dieren  
in nood te helpen.
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uit de Maasai-gemeenschap, die zich onderling bereid toonden een convenant te sluiten 
voor het beheer en toezicht op natuurgebieden, met voordelen voor zowel de lokale 
bevolking als de dieren die er leven. Deze bijeenkomst vond plaats aan de vooravond 
van de grootste ivoorverbranding uit de geschiedenis en de Giants Club Summit, een 
topontmoeting van Afrikaanse leiders.

Ook produceerden we Sonic Sea, een nieuwe film over geluidoverlast onder water, 
een probleem met huiveringwekkende consequenties voor walvissen en dolfijnen. 
We bereikten met deze film een groot publiek, dankzij uitzendingen op Discovery en 
vertoning op filmfestivals over de hele wereld.

Met indrukwekkende reddingsacties en effectieve en duurzame strategieën voor 
natuurbescherming bouwen we, samen met u, aan een wereld waarin dieren veilig zijn 
en gerespecteerd worden. Zo maken we de wereld leefbaarder voor mens en dier, iets wat 
ons zonder uw hulp nooit zou lukken. 

  Hartelijk dank, 
Kathleen Savesky 
Bestuursvoorzitter
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Aangemoedigd door eerder behaalde successen, ging het IFAW 
door met het redden van beren in Rusland, het rehabiliteren 
van olifanten en andere dieren in India, Zambia en Kenia, het 
bevrijden van in netten verstrikte zeehonden en walvissen in 
Canada, IJsland en de VS, en het verzorgen van honden en katten 
in Bosnië, Mexico, Zuid-Afrika, noordelijk Canada en op Bali.

Zo zet het IFAW zich vol overgave in voor individuele dieren in 
levensgevaar. Tegelijk ontwikkelen we langetermijnstrategieën en 
campagnes waarmee we de dieper liggende oorzaken aanpakken en 
invulling geven aan onze verantwoordelijkheid als rentmeesters van 
de natuur en van de dieren met wie we onze planeet delen.

We hebben bijvoorbeeld na vier jaar onafgebroken lobbyen bereikt 
dat de EU-ministers van Milieu unaniem het Europees actieplan tegen 
de handel in wilde dieren hebben ondertekend. Dit actieplan was 
dringend nodig om de weg vrij te maken voor een gecoördineerde 
strategische aanpak die de illegale handel tegen kan gaan.

In Kenia organiseerde het IFAW een unieke bijeenkomst van leiders 
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ik als president-directeur van een dierenwelzijnsorganisatie ook vaak 
aandacht vraag voor het welzijn en de veiligheid van de gemeenschap. 
Mijn antwoord daarop is  dat het IFAW tot de conclusie is gekomen, dat 
er geen problemen met dieren zijn, maar alleen problemen met mensen.

Alle grote gevaren die dieren bedreigen zijn te wijten aan mensen: 
verlies van leefgebieden, klimaatverandering, conflicten tussen mens en 
dier, niet-duurzame jacht, illegale dierenhandel en wreedheden tegen 
wilde dieren. Een effectieve bestrijding van die problemen vereist een 
unieke mix van wetenschappelijke kennis, welzijnswerk, ontwikkeling 
van lokale gemeenschappen en versterking van onze capaciteit in 
binnen- en buitenland.

Met onze brede ervaring op het gebied van samenwerking, 
variërend van overleg met plaatselijke instanties tot deelname aan 
grote internationale conferenties, is het IFAW bij uitstek in staat om 
afzonderlijk opgezette liefdadigheidsprojecten te laten versmelten tot 
een samenhangend en krachtig programma, waarmee mens en dier 
duurzaam zijn geholpen.

We moeten onszelf blijven uitdagen om oplossingen voor 
natuurbeschermingsvraagstukken te vinden, gebaseerd op respect voor 
individuele dieren, mensen en gemeenschappen.

Uit veel internationale verdragen en ook uit veel overheidsbeleid - zelfs 
uit grondwetswijzigingen - spreekt een groeiend besef van de intrinsieke 
waarde van biodiversiteit en het belang ervan voor de mens.

Een effectievere aanpak 
in: natuurbescherming  
en het welzijn van dieren 
en mensen hangt met 
elkaar samen 
Het International Fund for Animal Welfare is een natuurbeschermingsorganisatie 
én een dierenwelzijnsorganisatie. Het behoud van met uitsterven bedreigde 
populaties is een belangrijk speerpunt, maar we doen daarnaast al het mogelijke 

om te voorkomen dat individuele dieren lijden. Ook duurzame 
ontwikkeling, het toerusten van gemeenschappen om 

in hun eigen levensonderhoud te voorzien en het 
waarborgen van een veilige leefomgeving 

staan hoog op onze agenda.
Mensen vragen me soms waarom 
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nder water zijn onze wereldzeeën een kakofonie van 
geluiden geproduceerd door de scheepvaart, seismisch 
onderzoek ten behoeve van gas- en olieboringen, 

militaire sonarapparatuur en de bouw van boorplatforms.
Het IFAW brengt deze problematiek en de effecten daarvan op 

de overlevingskansen van walvissen al vele jaren onder de aandacht 
van beleidsmakers en politici over de hele wereld.

In 2008 en 2009 deed het IFAW voor het eerst 
verslag van de gevaren van geluidoverlast onder 
water in het rapport ‘Ocean Noise: Turn 
It Down’. Ook gaven we financiële 
steun aan technisch onderzoek naar 
mogelijkheden om geluidoverlast door de 
grote handelsvaart te beperken. 

Onder druk van het IFAW, die als 
enige externe organisatie de International 
Maritime Organization adviseert inzake 
walvissen en scheepvaart, introduceerde 
de IMO richtlijnen voor overheid en 
bedrijfsleven voor het formuleren van normen 
voor de beperking van scheepsgeluiden en voor het 
ontwerp van schepen en scheepsschroeven.

Na jarenlange juridische strijd door de Natural Resources 
Defense Council, vaak met steun van het IFAW en andere 
natuurbeschermingsorganisaties, zette de Amerikaanse 
marinevloot in de Grote Oceaan een belangrijke stap: in 
vredestijd zal voortaan beperkt gebruik worden gemaakt van 
hoogfrequente sonarapparatuur in kwetsbare leefgebieden rond 
zuidelijk Californië en Hawaï. 

De US National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) bracht dit jaar een nieuwe 
strategie voor de beperking van geluidoverlast onder water 
uit. De strategie biedt een blauwdruk om geluidoverlast 
te gaan benaderen als een gevaar voor de mariene 
omgeving en voor het leven in en op zee. Deze stap kan 
worden gezien als een grote omslag in het beleid van de 

Amerikaanse overheid op dit gebied. Als hier snel 
een vervolg aan wordt gegeven in de vorm 

van een uitvoeringsprogramma en 
tijdpad, inspireert dat hopelijk ook 
andere federale overheidsinstanties als 
het ministerie van Transport en het 
ministerie van Defensie om in dezelfde 
richting mee te bewegen.

Maar lobbyen bij politici en het 
aanbieden van rapportages aan 
beleidsmakers heeft op de publieke 

opinie lang niet zoveel effect als een 
filmdocumentaire.

Dit jaar heeft het IFAW samen met NRDC en 
Imaginary Forces de documentaire Sonic Sea gemaakt. Deze 
is op 19 mei in première gegaan en dankzij de samenwerking 
met Discovery Channel werd Sonic Sea in de weken en 
maanden daarna in 220 landen uitgezonden.

De documentaire legt pijnlijk bloot hoezeer zeezoogdieren 
te lijden hebben van de alsmaar toenemende geluidoverlast 
onder water. Maar de film laat ook zien hoe we deze gevaren 
eenvoudig kunnen elimineren.

WALVISSEN

GELUIDOVERLAST 
ONDER WATER  
ALS PROBLEEM  

ONDERKEND
IFAW en NRDC produceren gezamenlijk tv-documentaire 

voor wereldwijd publiek

@NRDC @SonicSeaFilm premieres on 
@Discovery this Thurs. RT to spread 
the word and help #StopOceanNoise: 
www.sonicsea.org 

Sting
@OfficialSting

O



GOLF VAN HAURAKI IN NIEUW-ZEELAND IS DE 
THUISBASIS VAN MINDER DAN 200 BRYDEVINVISSEN

Maar heeft jaarlijks meer dan 1.500 schepen 
die in de havens van Auckland aanleggen

IS DE KRITISCHE FACTOR BIJ FATALE BOTSINGEN

SCHEPEN ZIJN TOT 20 KEER DE GROOTTE VAN EEN 
VOLWASSEN BRYDEVINVIS

VAARSNELHEID

300m

15m

Bij 10 knopen (19 km/uur) sterven 3 op de 10 walvissen bij een botsing. 10

Bij 14 knopen (26 km/uur) sterven 7 op de 10 walvissen bij een botsing. 14

Bij 18 knopen (33 km/uur) sterven 9 op de 10 walvissen bij een botsing.18

De havenautoriteit van 
Auckland heeft een vrijwillige 

snelheidslimiet van 10 knopen 
ingevoerd. We werken met de 

scheepvaartsector samen om te 
waarborgen dat schepen zich 

hieraan houden.

10
KNOPEN

BOTSINGEN MET SCHEPEN VORMEN DE VOORNAAMSTE
    DOODSOORZAAK VOOR WALVISSEN IN DE GOLF

17 van de 20 recente sterfgevallen onder walvissen waarvan de oorzaak kon 
worden vastgesteld waren vanwege botsingen met schepen – dat is 85%

8

Snelheidslimiet voor schepen  
in Nieuw-Zeeland

OVERIGE FEITEN 

1 In Australië won het IFAW een rechtszaak tegen 
de toezichthouder van de offshore-olieindustrie, de 
National Offshore Petroleum Safety and Environmental 
Management Authority. Via deze rechterlijke uitspraak 
kregen we toegang tot belangrijke evaluatierapporten 
over olie- en gaswinning en de risico’s daarvan voor 
walvissen en andere zeedieren in de wateren rond 
Kangaroo Island, Zuid-Australië.

2  Het IFAW voerde opnieuw campagne onder het 
thema ‘Meet Us Don’t Eat Us’. Bekende IJslandse musici 
verleenden hun medewerking om onze boodschap 
om walvissen te beschermen bij zowel toeristen als de 
lokale bevolking onder de aandacht te brengen. Onze 
uitnodiging aan toeristen om in IJsland naar walvissen 
te komen kijken én te beloven om tijdens hun vakantie 
geen vlees van dwergvinvissen te eten, had succes. Al snel 
was de doelstelling – minstens 100.000 handtekeningen 
voor het einde van de zomer – gehaald. Parallel aan deze 
campagne liep ons project ‘walvisvriendelijke restaurants’. 
De meeste restaurants in het centrum van Reykjavik 
schrapten walvisvlees van het menu en maakten dat 
kenbaar met een walvisvriendelijke sticker achter de 
ruit. Gasten worden op die manier verzekerd dat er geen 
wreedheid kleeft aan het voedsel dat ze bestellen.

3 Het IFAW werkt al heel wat jaren samen met commerciële 
walvisspotters in IJsland om verantwoorde vormen 
van walvistoerisme te bevorderen, om uiteindelijk de 
walvisjacht geheel te elimineren. We waren dan ook 
aangenaam verrast toen we vernamen dat Kristjan 
Loftsson, de omstreden IJslandse visserijmagnaat, had 
besloten om dit seizoen niet op de met uitsterven 
bedreigde vinvissen te gaan jagen.

Het IFAW, de scheepvaartsector en andere belanghebbenden in Nieuw-Zeeland zoeken gezamenlijk naar 
manieren om de scheepvaart ertoe te bewegen langzamer te varen om walvissen te ontzien. Uit onderzoek 
is gebleken dat de gemiddelde vaarsnelheid (van schepen die een verhoogd gevaar voor walvissen opleveren) 
aanzienlijk is gedaald sinds de havenautoriteit van Auckland een snelheidsprotocol heeft ingesteld.

1

2

3
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WALVISSEN
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HANDEL IN WILDE DIEREN & BESCHERMING VAN OLIFANTEN 

1010

ns harde werken om een eind te maken aan de illegale handel in ivoor is in 
het afgelopen jaar beloond. De regering Obama heeft de laatste hand gelegd 
aan een nieuwe wetgeving die de Afrikaanse olifant moet beschermen en de 

Chinese president Xi Jinping kondigde aan dat China voortaan strenge controle gaat 
uitoefenen op de binnenlandse handel.

De markt in de VS is al sinds jaar en dag een van de grootste ter wereld, grotendeels 
niet-gereguleerd en er gaan vele miljoenen dollars in om. De nieuwe regels zijn een 
belangrijke stap in een proces om de stroperscrisis uit te bannen.

Het IFAW is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de totstandkoming 
van die beperkingen. Zo hebben we geparticipeerd in besprekingen met zeer 
verschillende belanghebbenden die niet tot de kring van natuurbeschermers en 
dierenwelzijnsorganisaties behoren, waaronder makers van muziekinstrumenten, 
ivoorverkopers, veilinghuizen en webwinkels. Onze donateurs schaarden zich 
bij de meer dan een miljoen Amerikanen die er bij het Witte Huis op hebben 
aangedrongen om deze nieuwe regels te bekrachtigen, en dankzij uw niet aflatende 
steun hebben we ons met succes teweer kunnen stellen tegen de vele pogingen om 
die regels af te zwakken.

Gelukkig is er in de VS ook een domino-effect gaande waarbij de ene staat na de 
andere zich uitspreekt voor een verbod op de verkoop van ivoor. Deze ontwikkeling 
vergroot de effectiviteit van federale regelgeving en draagt bij aan het dichten van 
mazen in de wet waar de Fish & Wildlife Service niet bij kan. In het afgelopen jaar 
hebben Hawaï, Californië en Washington en een jaar eerder ook New York en New 
Jersey wetgeving aangenomen of wetsontwerpen ingediend om de handel in ivoor 
tussen staten onderling aan banden te leggen.

Dit jaar werden in Maleisië, Singapore, Sri Lanka en Kenia voorraden ivoor 
vernietigd. In de aanloop naar de allereerste topontmoeting van de Giants 

Club, die voorafging aan de historische ivoorverbrandingsceremonie 
in Kenia en waarbij Afrikaanse leiders de olifantencrisis 
bespraken, organiseerde het IFAW een bijeenkomst met lokale 
natuurbeschermingsinstanties om te pleiten voor meer daadkracht 
vanuit de gemeenschap bij de bescherming van olifanten en het 
opstellen van een ‘maatschappelijk convenant’.

Onze campagne in China om het kopen van ivoor als verwerpelijk 
te brandmerken, wierp vruchten af. Diverse Chinese beroemdheden 
slaagden erin om de Chinese samenleving massaal ‘nee tegen ivoor’ te 
laten zeggen, een succes dat voor een belangrijk deel te danken is aan 

gedoneerde adverteerruimte ter waarde van miljoenen dollars. Het gevolg 
was dat China Outdoor Data Corporation (CODC), een bedrijf dat trendmatige 

ontwikkelingen in de reclamewereld en merkbewustheid analyseert, het IFAW 
in 2015 als een van de 20 meest herkenbare merknamen noemde voor zover het 
buitenreclame betreft.

Vorig boekjaar waren we al gestart met het inzetten van beroemdheden. 
Deze aanpak culmineerde in het bezoek aan Kenia door een Chinese delegatie 
mediadirecteuren onder aanvoering van Central Television-presentator Yue Zhang en 
andere Chinese ambassadeurs voor dierenrechten. Dit bezoek was een initiatief van het 
IFAW, dat Chinese gemeenschappen in Afrika wil mobiliseren om stelling te nemen 
tegen wildlife-criminaliteit. Onze invloed op Chinese leiders is ook elders merkbaar. 
Geïnspireerd door een bezoek van Grace Ge Gabriel, regiodirecteur IFAW Azië, 
organiseerde een coalitie in Malawi een ontmoeting met de Chinese ambassadeur in 
Malawi. Deze zette zijn handtekening voor de actie Stop Wildlife Crime, waarbij hij 
onderstreepte dat zijn regering vastbesloten was om olifanten te redden. 

VS kondigt ingrijpende beperkingen 
ivoorhandel aan; China belooft 
invoering vrijwel algeheel verbod

O

GREAT NEWS! US adopts strong 
protections for elephants! Thanks 
for joining IFAW in support!

IFAW
@action4ifaw

NEE TEGEN DE  
HANDEL IN IVOOR
NEE TEGEN DE  
HANDEL IN IVOOR
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Het IFAW heeft een analyse gemaakt van de hoeveelheden 
trofeeën die werden getransporteerd, of beter gezegd: 
‘verhandeld’, tussen het ene land en het andere, waarbij over 
de hele wereld de grootste importeurs van trofeeën eruit 
werden gelicht. In ‘Dieren als trofee’ een onderzoeksrapport 
over de wereldwijde trofeejacht waar lang naar was 
uitgezien, tonen we aan dat tussen 2004 en 2014 naar 
schatting minstens 200.000 jachttrofeeën internationaal 
werden verhandeld die afkomstig waren van soorten of 
ondersoorten - ook wel taxa genoemd - die door CITES als 
bedreigd zijn gecategoriseerd. 

Hoewel er overal ter wereld vraag is naar jachttrofeeën, is 
97% van de totale vraag afkomstig uit slechts 20 landen.

 

Totaal geïmporteerde trofeeën van 2004 tot 2014

2.500 1.500 50010.000 6.500 4.000 1.000150.000+

DE TROFEEJACHT WERELDWIJD 

EEN ANALYSE VAN DE WERELDWIJDE  
HANDEL IN JACHTTROFEEËN

Dieren  
als  

trofee

OVERIGE FEITEN
1 Samenwerking tussen de Wildlife Trust of India, het IFAW, 
Elephant Family, IUCN Nederland en de World Land Trust 
leidde tot de presentatie van de Asian Elephant Alliance 
in Clarence House in aanwezigheid van ZKH Prins William en 
zijn vrouw, hertog en hertogin van Cambridge. Deze alliantie 
heeft zich ten doel gesteld om £20 miljoen op te halen voor 
het instellen van 100 nieuwe olifantencorridors tussen nu en 
2025. Later brachten de hertog en hertogin nog een bezoek 
aan het IFAW-Wildlife Trust of India Wildlife Rescue Centre 
in Kaziranga als onderdeel van hun zevendaagse rondreis 
door India. Ze gaven jonge olifantenkalfjes flesvoeding en 
speelden met ze. Hun reis trok wereldwijde media-aandacht.

2 Het IFAW ging ook van start met tenBoma, een project 
dat handhavingsinstanties een machtig instrument aanreikt 
om de vaak zeer goed georganiseerde syndicaten en 
bendes ivoorstropers in Afrika op te sporen. Het IFAW blijft 
voortdurend zoeken naar vormen van samenwerking om op 
mondiaal niveau wildlife-criminaliteit aan te kunnen pakken. 
Zo hebben we een overeenkomst gesloten met het Horn 
of Africa Regional Environment Center om met hun steun 
het Horn of Africa Wildlife Enforcement Network op te 
zetten. Ook zijn we met het INTERPOL Global Complex 
for Innovation overeengekomen de toch al krachtige 
samenwerking met deze wereldwijde politieorganisatie nog 
verder uit te bouwen. 

3 In het kader van een groter landschapsproject dat als doel 
heeft om Kasungu National Park in Malawi opnieuw met het 
ecosysteem van Luangwa Valley in Zambia te verbinden, 
is het IFAW in Kasungu gestart met een programma, 
dat in eerste instantie de veiligheid van het park moet 
waarborgen om er vervolgens opnieuw populaties wilde 
dieren te kunnen introduceren. Dit project volgt grotendeels 
het model van eerder met succes uitgevoerde projecten in 
Manas in India, Amboseli in Kenia, en Liwonde, eveneens in 
Malawi. Ook werkt het IFAW-team aan het versterken van de 
capaciteit van de overheid om stropers de pas af te snijden.

4 Het IFAW speelt een belangrijke rol in de strijd tegen 
de illegale handel binnen de EU. De wetenschappelijke 
studiegroep van de Europese Unie besloot in juli 2015 
een negatief oordeel uit te spreken over de import naar 
de EU van jachttrofeeën van Afrikaanse olifanten 
vanuit Tanzania en Mozambique. Samen met Botswana 
dat vrijwillig een verbod op de trofeejacht instelde, 
vormen deze landen nu een groot deel van het Afrikaanse 
continent waar de import van zulke producten intussen 
verboden is. Na meer dan drie jaar actie voeren door het 
IFAW besloten de Europese Commissie en de Europese Unie 
onder Nederlands voorzitterschap tot de invoering van een 
intergouvernementaal Europees actieplan tegen de 
handel in wilde dieren. 

Het IFAW laat zien dat de trofeejacht  
een mondiaal probleem is.

2

1

3

Powerful VIDEO shows how 
we’re using anti-terrorism 
strategy to defeat poachers! 
#tenBoma 

IFAW
@action4ifaw

HANDEL IN WILDE DIEREN & BESCHERMING VAN OLIFANTEN 
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n het gemeentelijk asiel in Jajce, Bosnië-Herzegovina was de 
situatie uitzichtloos: tientallen honden, hun huid bedekt met 
aangekoekt vuil, vastgeketend aan kleine, gammele hokken 

zonder iets zachts om op te liggen. Na een dieet van voornamelijk 
witbrood waren de honden ondervoed en medisch verwaarloosd en 
liefde en aandacht van mensen was minimaal. 

Net als in vele andere steden zijn er in Jajce zwerfhonden die 
een gevaar voor de volksgezondheid vormen. Sinds 2013 is het 
IFAW in Jajce aan het werk in het kader van samenwerking via het 
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. We helpen deze 
gemeenschap bij de aanpak van problemen met zwerfhonden. 

Het IFAW hielp de gemeenschap van Jajce om de problemen in 
kaart te brengen en oplossingen te creëren die gericht zijn op het 
wegnemen van de onderliggende oorzaken. Aan de hand van dit 
proces, dat we met gemeenschapsontwikkeling aanduiden, worden 
vanuit de eigen gemeenschap mensen en middelen gemobiliseerd 
en ondersteund met als resultaat een verbetering van het welzijn van 
honden én mensen.

In Jajce moest men concluderen, dat hun stad niet over de 
middelen beschikte om het gemeentelijk asiel weer te laten 
functioneren als een plek waar honden het goed kunnen hebben. In 
plaats van oneindig door te gaan met de opvang van honden zonder 
toereikende zorg of uitzicht op herhuisvesting, besloot men om het 
asiel voorgoed te sluiten en naar alternatieve oplossingen te zoeken, 
zoals een pleegzorgnetwerk en voorkomen dat honden aan hun lot 
worden overgelaten. 

Het IFAW zocht aansluiting bij de Duitse organisatie 
Streunerglück (letterlijk: ‘zwerversgeluk’) die de coördinatie van 
de pleegzorg en adoptie van de asielhonden van Jajce op zich 
nam. Het Huisdierenteam van het IFAW ontruimde het asiel en 
haalde de honden weg uit Jajce. Eerst gingen de dieren drie weken 
in quarantaine, daarna konden ze naar hun adoptieadressen in 
Duitsland en Oostenrijk.

Samen met een aantal collega’s uit de buurt onderzocht onze 
dierenarts de dieren in quarantaine. Ook werden de honden 
preventief tegen vlooien en teken behandeld, ontwormd en zo nodig 
gesteriliseerd om te voorkomen dat er nog meer ongewenste puppy’s 
zouden komen. Ze bloeiden helemaal op en ontpopten zich tot lieve 
gezelschapsdieren. Daarmee lieten ze zien dat ze perfecte kameraadjes 
zouden zijn voor de hondenliefhebbers die hen wilden adopteren.

Streunerglück heeft iedereen die een hond wilde adopteren 
ondervraagd en bezocht, maar ook gekeken wie het beste bij welke 
hond paste. Na de quarantaineperiode van drie weken hebben we de 
honden bij hun nieuwe baasjes gebracht.

We keerden terug naar Jajce om het asiel definitief te sluiten. 
Terwijl de mensen uit de buurt toekeken, deden we de metalen 
hekken voor de laatste keer achter ons dicht en hingen we bordjes op 
met in het Bosnisch de tekst: ‘Dit hondenasiel is gesloten’. 

Opgelucht lachend stonden de mensen om ons heen. Ze waren 
trots op dit moment, in het blijde besef dat dit asiel geen broedplaats 
voor dierenleed meer was, maar ook trots op het feit dat dit positieve 
dierenwelzijnsinitiatief in hun eigen woonplaats gestalte had gekregen.

OVERIGE FEITEN 
1 Het IFAW financierde de bouw van een gloednieuw 
gebouw voor Coco’s Animal Welfare in Playa del 
Carmen, Mexico. Coco’s, begonnen als een bescheiden 
kattenopvang, groeide uiteindelijk uit tot een 
kleinschalige kliniek waar men gratis honden en 
katten kan laten castreren/steriliseren en waar ook 
dieren zonder baasje medische zorg ontvangen. Al 
in de eerste maand werden in de nieuwe kliniek 
honderden katten en honden behandeld. We 
hebben ook gratis veterinair advies en medische 
hulp verstrekt in wijken waar dringend behoefte 
hieraan was. Het was ook een mooie gelegenheid om 
de mensen thuis op te zoeken, zonder af te hoeven 
wachten of ze naar ons zouden komen.

2 Na ruim twee jaar lang met veel moeite vanuit 
verschillende locaties gemeenschappen in Soweto te 
hebben gediend, is IFAW-partner CLAW (Community 
Led Animal Welfare) eindelijk op haar vertrouwde 
thuisbasis in Durban Deep teruggekeerd, met 
stromend water en elektriciteit uit zonnepanelen. 
Dankzij informatie van mensen uit de regio die op 
advies van CLAW contact hadden opgenomen met 
de handhavingsautoriteiten, werden vijf personen 
aangehouden die heel nauw bij de organisatie 
van hondengevechten betrokken waren. Acht 
honden werden in beslag genomen, sommige met 
afschuwelijke verwondingen.

Klinieken en  
hondenhokken in  

Canada redden levens
Tijdens een van de visitatierondes die we via ons project Northern Dogs in het 
afgelopen jaar hielden, hebben we drie dagen lang medische zorg verleend aan honden 
en katten. Nu het IFAW een nieuwe bestelwagen extra heeft ingezet, kunnen we met 
gemak alle nodige apparatuur, gedoneerd dierenvoer en hondenhokken vervoeren. 
Naast de vele vaccinaties, castraties en sterilisaties die we dit jaar uitvoerden, hebben  
we ook twee honden met ernstige verwondingen aan de hals gered. 

HUISDIEREN

Gemeenschapsproject Bosnië resulteert in de 
sluiting van een vervallen asiel en de herhuisvesting 
van meer dan 60 honden.

I

2.400  
km rijden

40  
uur operaties  

uitgevoerd

73  
honden  

gecastreerd of  
gesteriliseerd

192  

honden  
gevaccineerd

3 
dagen met  
de kliniek  

op pad

Mobiele dierenkliniek Canada
2016

1HONDEN  
GERED UIT  
BOSNISCH ASIEL
HONDEN  
GERED UIT  
BOSNISCH ASIEL
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et reddings- en onderzoeksteam zeezoogdieren 
van het IFAW komt al sinds december 1998 in 
actie voor zeezoogdieren die rond Cape Cod en de 

zuidoostkust van Massachusetts aanspoelen. 
In boekjaar 2016 werd met de 4000ste reddingsoperatie 

een historische mijlpaal behaald. Over het hele jaar genomen 
kwamen ze in actie voor 225 zeezoogdieren. Daarmee was 
het opnieuw een erg druk jaar voor de medewerkers en 
lokale vrijwilligers.

Op basis van een rijke schat aan gegevens die bij al 
deze reddingsacties zijn opgetekend, hebben we dit jaar in 
een belangwekkend wetenschappelijk artikel aangetoond 
dat individueel aangespoelde dolfijnen die na onderzoek 
gezond worden bevonden, onder de juiste omstandigheden 
zowel afzonderlijk als in een groep met succes in zee 
kunnen worden teruggezet. Deze bevindingen bieden de 
reddingswerkers meer keuzemogelijkheden en geven meer 
dieren een kans om een stranding te overleven.

In augustus heeft het Campobello Whale Rescue team, een 
door het IFAW gesteunde organisatie in Canada, met succes 
een noordkaper - een met uitsterven bedreigde walvissoort - 
gered. Het zesjarige mannetje was in de diepe wateren van het 
Grand Manan Basin, zo’n 50 km ten zuidoosten van het eiland 
Campobello, in vislijnen verstrikt geraakt.

Een wirwar van lijnen zat strak om zijn kop, lijf en 
vinnen gewikkeld, en daar hingen ook nog een paar boeien 
aan. Eerst probeerden de reddingswerkers van Campobello 
een stuurlijn en nog wat extra drijvers aan het dier vast 
te maken om hem vooral niet uit het oog te verliezen. 
Het aanbrengen van drijvende vaatjes is in feite dezelfde 

methode als waarvan 
walvisvaarders zich 
vroeger bedienden, 
met dit verschil, dat 
we het nu doen om 
een walvis te kunnen 
helpen, niet om hem 
te doden.

De reddingswerkers kwamen 
verschillende keren langszij met 
een speciaal haakvormig mes op een lange stok van 
koolstofvezel, waarmee ze de touwen probeerden los te 
snijden. Het duurde vijf uur totdat ze uiteindelijk de 
laatste lijn konden doorsnijden.

Een paar dagen daarna namen walvisspotters uit Reykjavik 
tijdens een van hun dagelijkse excursies met toeristen in de 
Faxaflóibaai een hulpeloos in netten verstrikte bultrug waar. 
Deze baai is een van de populairste bestemmingen voor 
walvistoerisme in Europa. Brian Sharp, onze manager voor het 
zeezoogdierenproject, pakte direct het vliegtuig naar IJsland 
om leiding te geven aan een gecompliceerde en risicovolle 
reddingsoperatie. Brian stapte in een kleine reddingsboot, in 
gezelschap van duikers van British Divers Marine Life Rescue. 
Met hulp van de IJslandse bevolking werd de walvis gelukkig 
snel opgespoord, want er was slecht weer op komst.

Meteen werden de drijvers aangebracht om de snelheid van 
de walvis te verminderen en hem aan de oppervlakte te houden, 
zodat we hem konden bevrijden.  Het duurde toch nog bijna 
acht uur totdat ze zoveel visgerei hadden weggeknipt, dat het 
dier de rest van de lijnen en netten zelf kon afwerpen. 

H

NOODHULP

WATCH: MMRR’s Brian Sharp 
leads team to rescue entangled 
humpback in Iceland. Way to go!

IFAW
@action4ifaw

WAAROM  
IEDER DIER  

ERTOE DOET

WAAROM  
IEDER DIER  

ERTOE DOET
Mijlpaal voor reddingsteam  

zeezoogdieren en succesvolle reddingen  
in Canadese en IJslandse wateren.
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Laatste nieuws over in het wild  
gereïntegreerde dieren:

OVERIGE FEITEN 

1 Sinds het Roofvogelopvangcentrum van het IFAW 
in 2001 zijn deuren opende op de campus van Beijing 
Normal University, zijn hier tot nu toe 4229 roofvogels 
van ruim 30 verschillende soorten verzorgd, waaronder 
haviken, arenden, uilen en gieren. Meer dan 55% van 
de geredde vogels kon na verzorging weer met succes 
worden uitgezet. 

2 In de acht dagen voorafgaande aan de herdenking 
van de orkaan Katrina (alweer 10 jaar geleden) gaf het 
IFAW, als medeoprichter van de National Animal Rescue 
and Sheltering Coalition (NARSC) en internationaal 
noodhulppionier instructie aan hulpverlenende 
organisaties en reddingswerkers over levensreddende 
technieken en methoden, mede met het oog op de 
voorbereiding op een eventuele volgende natuurramp. 
Aan de workshop namen reddingsspecialisten uit Chili en 
zelfs uit India deel. 

3 Nadat een aardbeving met de kracht van 7,8 Ecuador 
had getroffen, bood onze lokale partner Darwin 
Animal Doctors (DAD) hulp aan 2.000 mensen en 
dieren die dringend medische verzorging, voedsel en 
onderdak nodig hadden. Ook werd een grootschalige 
vaccinatiecampagne op touw gezet om te voorkomen dat 
er in de getroffen regio’s ziekten zouden uitbreken. 

4 Nadat een aantal ruimten in het asiel van Gorlovka, 
Oekraïne door brand waren verwoest, stelde het IFAW 
een noodsubsidie beschikbaar om de verloren gegane 
medische artikelen en voedingswaren te vervangen. Ook 
werden met onze steun hekken en andere afscheidingen 
gerepareerd, om de dieren in afwachting van de herbouw 
van de muren van elkaar te kunnen scheiden.

5 In combinatie met El Nino leidden de moessonregens 
langs de kust van India van Chennai tot Cuddalore tot 
extreme wateroverlast. Het Noodhulpnetwerk van IFAW-
WTI kwam in actie en tientallen hulpverleners waren 
meerdere weken in touw. Zeker 11.000 grote dieren, 
honden en katten kregen in onze mobiele opvangkampen 
medische noodhulp, voedsel en water en werden uit 
voorzorg gevaccineerd. 

3

2

4

1

Purabi en Dwimalu, twee 
neushoorns die op een omheind 
terrein onder toezicht van 
WTI-IFAW en het Assam Forest 
Department een periode van 
gewenning aan de vrije natuur 
hadden doorgemaakt, werden 
in Manas National Park uitgezet. 
Daarmee kwam het totaal 
aantal gerehabiliteerde en weer 
uitgezette neushoorns op 10.

In de uitzettingsfaciliteit Kafue 
van het Zambia Elephant 
Orphanage Project hebben 
we bij vijf weesolifanten een 
satellietzender aangebracht. 
Deze dieren maken deel uit van 
een kudde die wordt voorbereid 
op vrijlating in de vrije natuur en 
de uiteindelijke reïntegratie in 
een wilde kudde. 

Zolushka, een van de zes tijgertjes 
die als weesdier in het uiterste 
oosten van Rusland werden 
gerehabiliteerd en in het wild 
werden uitgezet, heeft intussen zelf 
twee welpen gekregen. Een nieuw 
weesje, Filippa, is door het PRNCO 
Tiger Center opgenomen. Hiermee 
heeft zich mogelijk een nieuwe 
generatie tijgers aangediend die na 
een rehabilitatietraject met succes 
in het wild integreren.

NOODHULP
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nimal Action Educatie (AAE) is een project dat al vele 
jaren wordt uitgevoerd en waarbij de 15 deelnemende 
landen dezelfde doelstellingen en resultaten voor 

ogen hebben. Het streven is om zoveel mogelijk leerkrachten 
en leerlingen in de leeftijd van 5 tot en met 14 jaar kennis te 
laten maken en te laten werken met het gratis materiaal van de 
AAE-bibliotheek en andere lesstof die bescherming van dieren 
als thema heeft. Dit materiaal is in ca. 15 verschillende talen en 
dialecten beschikbaar. 

Via de website van het IFAW staat de AAE-bibliotheek 

ter beschikking aan docenten, als geprint lespakket, en 
via samenwerking met een breed scala aan organisaties en 
webportalen op onderwijsgebied, van MDR, de educatieve 
marketingafdeling van Dun and Bradstreet in de VS tot 
European Schoolnet, een gezamenlijk initiatief van ruim 20 
ministeries van Onderwijs in Europese landen. Alle deelnemende 
landen en portalen bijeengenomen kan op basis van het aantal 
participerende leerkrachten worden geconcludeerd dat in het 
afgelopen boekjaar naar schatting 4,9 miljoen leerlingen in 
aanraking zijn gekomen met AAE. 

OVERIGE FEITEN 
1 Via samenwerking met UNDP en vrijwilligers uit de gemeenschap, 
waaronder een aantal politiemensen, werd lesmateriaal van AAE 
verspreid onder 1700 leerlingen van basisscholen in Gradacac, 
waarvan 12 op het platteland en 1 in de stad zelf. Gradacac 
is een van de drie Bosnische gemeenschappen die deelnemen 
aan het project voor gemeenschapsontwikkeling van het 
Huisdierenprogramma van het IFAW. 

2  Ter ondersteuning van ons werk voor huisdieren onder de 
First Nations gemeenschappen in het noorden van Canada 
is AAE samen met het projectteam een lespakket aan het 
ontwerpen onder de naam ‘By First Nations, for First Nations’. 
Hierin staan honden centraal, met hun behoeften, de plaats die ze 
in de cultuur van First Nations innemen, hoe ze verzorgd moeten 
worden, enz.

3  In het afgelopen boekjaar hebben de samenstellers van het 
lesmateriaal voor First Nations de laatste hand gelegd aan de teksten 
voor leerlingen in twee leeftijdscategorieën (5-7 en 8-10). Er werden 
leerplandeskundigen in de arm genomen om de modules af te 
ronden en te produceren. Waarschijnlijk kunnen docenten en andere 
belanghebbenden er nog in de eerste helft van 2017 mee aan de slag.

4  Het AAE-team deed ook een oproep aan jongeren in de leeftijd 
van 18-25 om zich aan te melden voor het jongerenforum 
People and Wildlife, een nieuw IFAW-initiatief dat door 
het Disney Conservation Fund wordt gesubsidieerd. 
Hiermee willen we een nieuwe generatie pioniers voor 
natuurbescherming op het spoor komen, met elkaar in contact 
brengen en toerusten. Onderdeel van dit jongerenforum is een 
online forumgemeenschap en een speciaal jongerenevenement 
dat in september 2016 in Zuid-Afrika werd georganiseerd, 
voorafgaand aan de 17de Conferentie van Partijen van de  
Conventie inzake de internationale handel in bedreigde 
uitheemse dieren en planten (CITES). 

ANIMAL ACTION EDUCATIE

Dankzij nieuwe monitoringmethodes en protocols kan 
beter worden bijgehouden hoe frequent, hoe bewust en 
hoe uitgebreid leerkrachten en leerlingen bezig zijn met 
het AAE-materiaal. Daarnaast kunnen verschillende 
effectiviteitsindicatoren worden gestandaardiseerd 
die zowel afzonderlijk als gezamenlijk voor alle 
projectlocaties kunnen worden geanalyseerd. Uit de 
eerste bevindingen blijkt niet alleen een kwalitatief sterke 
betrokkenheid bij de docenten, leerlingen en gezinnen 
in de doelgroep, maar ook een positief effect op de 
kennis van en houding tot de met AAE samenhangende 
dierenwelzijns- en natuurbeschermingsthema’s.

A 96%

94%

48%
van de ondervraagde 

leerkrachten gaf aan dat het 
lesmateriaal van Keep Wild 
Animals Wild, dat in 2015-

2016 wereldwijd is verspreid, 
tot meer kennis en een 

positievere houding bij hun 
leerlingen heeft geleid.

van de leerkrachten 
is van mening dat de 
voor het lesmateriaal 

gehanteerde 
didactische methode 

aan het doel heeft 
beantwoord.

van de leerlingen 
deelde het geleerde 

met hun ouders.

IN CONTACT MET DE 
VOLGENDE GENERATIE
IN CONTACT MET DE 

VOLGENDE GENERATIE
Animal Action Educatie bereikt meer scholieren en brengt 

onderwijskundigen bijeen via internetportaal

Onderzoek naar deelname aan  
Animal Action Education

4

1



Binnen de Russische natuurlijke 
ecosystemen leven enkele van 

de meest bedreigde soorten, 
waaronder de Saiga-antiloop.
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International Fund for Animal Welfare 
Toerekening kosten uitvoering programma’s en bedrijfskosten  
boekjaar eindigend op 30 juni 2016
  

Organisatie Land Programma’s en  
programmaondersteuning

Fondsenwerving

International Fund for Animal Welfare, Inc. Verenigde 
Staten

95.1% 4.9%

International Fund for Animal Welfare IFAW in Action Verenigd  
Koninkrijk

94.2% 5.8%

International Fund for Animal Welfare (IFAW) Verenigd  
Koninkrijk

81.7% 18.3%

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

Canada 84.0% 16.0%

Stichting IFAW (International Fund for Animal Welfare) Nederland 80.3% 19.7%

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH Duitsland 89.2% 10.8%

Fonds International pour la protection des animaux (IFAW France) Frankrijk 73.5% 26.5%

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

International Fund for Animal Welfare NPC Zuid-Afrika 93.0% 7.0%

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

Gedragen door het vertrouwen 

van haar donateurs voert 

het IFAW wereldwijd al ruim 

veertig jaar zeer effectieve 

programma’s uit. Onze unieke 

benadering met betrekking tot 

dierenwelzijn en natuurbehoud 

leidt tot ongeëvenaarde 

resultaten, mede dankzij 

de inzet van uiterst 

deskundige medewerkers, 

baanbrekende innovatie en 

maatwerkoplossingen. We 

danken deze successen aan de 

onvoorstelbare betrokkenheid 

en vrijgevigheid van bijna 

één miljoen personen en 

instellingen. Om dit succes 

te continueren zal het IFAW 

de nadruk blijven leggen op 

spreiding van inkomsten, 

investeren in relaties met 

belanghebbenden en effectief 

gebruik van technologie.

FINANCIEEL OVERZICHT IFAW WERELDWIJD

International Fund for Animal Welfare 
Geconsolideerde Jaarrekening IFAW (voor accountantscontrole*)
Over de boekjaren eindigend op 30 juni 2016 en 2015 (x USD 1000)

2016 2015

VERKLARING INZAKE FINANCIËLE POSITIE

Activa

Liquide middelen $               20,804 $               19,253

Vooruitbetaalde kosten en overige  
(kortlopende) vorderingen

11,142 8,928

Vaste activa 18,635 19,204

Investeringen 52,271 54,642

Totaal activa 102,852 102,027

Passiva

Crediteuren en overige (kortlopende) schulden 10,131 9,246

Overige schulden 12,155 12,552

Totaal passiva 22,286 21,798

Vorderingen minus schulden 80,566 80,229

Totaal passiva $             102,852 $             102,027

OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN

Opbrengsten

Giften van donateurs $               55,868 $               61,527

Legaten en erfstellingen 16,519 14,643

Schenkingen in de vorm van goederen  
en diensten 

57,107 28,543

Beleggingen en overige bedrijfsopbrengsten 1,377 3,351

Totaal opbrengsten 130,871 108,064

Uitgaven

Kosten uitvoering programma’s en bedrijfskosten 126,494 104,104

Saldo opbrengsten en uitgaven $                  4,377 $                  3,960

  Giften van donateurs $               55,868    43%

  Legaten en erfstellingen  16,519    13%

   Schenkingen in de vorm van goederen  
en diensten

 57,107    43%

  Beleggingen en overige bedrijfsopbrengsten    1,377      1%

 $            130,871 100%

Totaal opbrengsten 1 juli 2015 – 30 juni 2016
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Stichting IFAW (International Fund for Animal Welfare) 
Vergelijkend overzicht van activiteiten in de boekjaren eindigend  
op 30 juni 2016 en 2015 (voor accountantscontrole) in EUR 1.000

2016 2015

Opbrengsten

Giften van donateurs €                  4,757 €                  5,075

Legaten en erfstellingen 771 621

Geschonken goederen en diensten 59 45

Beleggingen en overige  
bedrijfsopbrengsten

50 372

Totaal opbrengsten 5,637 6,113

Uitgaven

Programmaondersteuning 3,373 4,650

Fondsenwerving 970 1,042

Administratieve ondersteuning 584 569

Kosten uitvoering programma’s  
en bedrijfskosten

4,927 6,261

Saldo opbrengsten en uitgaven €                     710 €                   (148)

United States Accomplishments

1 Ministerie van Buitenlandse Zaken, IUCN en IFAW 
strijden tegen Wildlife Crime  
Samen met de Nederlandse regering, het Nederlands Comité 
voor de IUCN en partners in de regio, participeert Stichting IFAW 
in een ambitieus project om Wildlife Crime in de Hoorn van Afrika 
aan te pakken. Dit werd mogelijk gemaakt door een subsidie 
die Stichting IFAW van het Nederlands Comité voor de IUCN 
ontving. Deze subsidie werd aangewend voor de uitvoering 
van een project ter bestrijding van Wildlife Crime in relevante 
landen in de Hoorn van Afrika in het eerste halfjaar van 2016. 
Onze dank gaat hiervoor uit naar het Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken en naar IUCN die steun gegeven hebben 
aan de implementatie van een preventieprogramma tegen deze 
vorm van criminaliteit. 

2 Richtlijnen diervriendelijk toerisme 
Het IFAW heeft meegewerkt aan het opstellen van richtlijnen 
en instructiemateriaal voor toeristen met het oog op het 
welzijn van dieren in vakantielanden. Samen met WAP en 
SPOTS en de ANVR ontwikkelde het IFAW cursusmateriaal 
om reisorganisators te helpen aandacht te geven aan het 
welzijn van dieren bij het aanbieden van reizen. We hebben 
gedragsregels voor reisbureaus opgesteld en bieden mensen 
die in hun vakantie graag iets met dieren willen doen 
alternatieven. Hierdoor kan de reisbranche bijdragen aan een 
betere wereld voor dieren door geen reizen meer aan te bieden 
die ten koste gaan van dierenwelzijn.

3 Luchtsteun voor het Southern Tanzania Elephant  
Program (STEP) 
Overtuigd van het belang van effectief beschermde gebieden 
en het welzijn van de mensen die daar wonen, werkt dit 
natuurbeschermingsproject in het zuiden van Tanzania 
er samen met een verscheidenheid aan partners aan om 
olifanten op de lange duur veiligheid te bieden. Voor de 
diersoorten in de ecosystemen Ruaha , Udzungwa en Selous 
is deze samenwerking van fundamenteel en collectief belang. 
Met donaties van het IFAW (een subsidie van €2.500) en 
andere organisaties konden ze een ander vliegtuig kopen 
en doorgaan met dit belangrijke werk.

4 Blijf van mijn Dier gaat door met de hulp aan 
slachtoffers van huiselijk geweld en hun huisdieren 
Huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld vinden 
via dit unieke project tijdelijk onderdak bij gastgezinnen. 
Eind 2015 roemde de Nederlandse minister van 
Economische Zaken naar aanleiding van Kamervragen 
Blijf van mijn Dier als modeloplossing voor een verborgen 
maatschappelijk probleem. Vrouwen met huisdieren zijn 
simpelweg niet welkom in de vrouwenopvang. We blijven 
op dit gebied naar oplossingen zoeken door middel van 
uitbreiding van samenwerkingsverbanden met gemeentes, 
vrouwenopvangcentra en handhavingsinstanties. 
Afgelopen boekjaar heeft het IFAW via dit project in totaal 
53 dieren opgevangen: 25 honden – 24 katten – 2 vogels 
en 2 konijnen. Op deze manier waren we in staat om 32 
slachtoffers te helpen. 

FINANCIEEL OVERZICHT - STICHTING IFAW ACTIVITEITEN NEDERLAND

Om wereldwijd hetzelfde beleid uit 

te dragen, opereert het IFAW via een 

groep gelieerde rechtspersonen in 

verschillende landen, met evenredige 

vertegenwoordiging in onze 

internationale directies. Door middel 

van fondsenwerving in de betreffende 

landen worden onze internationale 

activiteiten in stand gehouden. 

De financiële informatie op deze 

pagina geeft een overzicht van de 

inkomsten die Stichting IFAW in 

boekjaar 2016 heeft gegenereerd 

en de wijze waarop deze gelden 

zijn aangewend voor ons werk voor 

dieren in meer dan 40 landen.
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