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In een jaar waarin wij voor een 
opeenstapeling van de grootste 
uitdagingen in de moderne geschiedenis 
hebben gestaan - van een pandemie tot 
verwoestende bosbranden die vrijwel 
overal ter wereld voelbaar waren - was de 
hoofdrol weggelegd voor de relatie 
tussen mens en dier. De strijd van de 
mens kunnen wij niet los zien van de 
benarde situatie waarin wilde dieren 
wereldwijd leven. Als wij met die blik 
zouden kijken, zou dat getuigen van een 
fundamenteel gebrek aan inzicht in de 
realiteit van een planeet die wij, mens en 
dier, samen delen.

Nooit eerder was er zoveel politieke ophef 
en een roep wereldwijd om problemen op 
het gebied van sociale rechtvaardigheid 
aan te pakken. Deze thema’s staan niet los 
van de uitdagingen die aan onze 
leefomgeving worden gesteld. Wij zien 
keer op keer dat sociaal onrecht, 
veroorzaakt door uitbuiting van het milieu, 
achtergestelde en kwetsbare groepen 
mensen disproportioneel raakt. Helemaal 
omdat deze met meerdere sociaal-
economische uitdagingen te maken 
hebben.

Tijd voor een nieuwe koers

Door een bijna perfecte storm kwam onze 
maatschappij tot stilstand en werden wij 
gedwongen om te kijken naar onze relatie 
met de natuur en onze rol hierin in de 
toekomst. Dit keerpunt is niet alleen van 
essentieel belang voor organisaties, maar 

ook voor individuen. Het heeft IFAW nog 
meer gesterkt in haar betrokkenheid toen 
zij ruim een halve eeuw geleden zich 
begon in te zetten voor een wereld waarin 
mensen en dieren in balans leven.

Los van alle fysieke, politieke en 
maatschappelijke uitdagingen die er 
steeds weer zijn, blijft IFAW zich inzetten 
over de (lands)grenzen heen, en bewijst 
zij steeds weer dat individuele dieren 
ertoe doen. Gewone mensen kunnen een 
verschil maken, waar ter wereld dan ook. 

Onze verstrengelde wereld

De pandemie heeft laten zien dat de 
gezondheid van de mens en de natuur 
nauw met elkaar zijn verbonden. Het werk 
van IFAW speelt zich af op het complexe 
kruispunt van het welzijn van mens en 
dier. Van het bestrijden van stroperij in 
Afrika, onze wereldwijde strijd tegen 
wildlifecrime via internet, het redden van 
wilde dieren tot aan noodhulp bieden aan 
mens en dier bij natuurrampen. 

De programma’s van IFAW zijn gericht op 
grootschalige oplossingen waarin het 
bedrijfsleven, de overheid en lokale 
gemeenschappen met elkaar 
samenwerken om een einde te maken aan 
‘lapmiddelen’ op de korte termijn. IFAW 
maakt zich hard voor duurzame 
oplossingen, die ook op de lange termijn 
ten goede komen aan gemeenschappen 
en wilde dieren in hetzelfde leefgebied. 

  IFAW - USC-speurhond “Bear” werd 
internationaal geprezen voor 
zijn hulp bij het opsporen van 
koala’s tijdens het verwoestende 
bosbrandseizoen 2019-2020.

  De leider van de wildlife-ranger 
van Team Lioness wijst naar iets 
tijdens zijn patrouille in de 
verte van de Olgulului Ololarashi 
Group Ranch (OOGR) in Kajiado, 
Kenia.  
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De betrokkenheid van de toegewijde 
teams van IFAW - in 15 verschillende 
landen en op 40 verschillende 
projectlocaties - laat goed zien welke rol 
onze organisatie samen met de lokale 
bevolking wereldwijd vervult, als 
‘bewakers van de natuurlijke omgeving.’  
De teams van IFAW zijn zich in deze rol 
maar al te bewust van de ‘lessons learned’ 
van deze tijd. Hoezeer we allemaal graag 
willen terugkeren naar het ‘normaal’, is het 
van vitaal belang dat we ons er 
rekenschap van geven dat het ‘normaal’ 
niet goed is voor de natuur en ook ons 
mensen geen hoop biedt voor de 
toekomst.

Tastbare oplossingen

IFAW streeft naar relaties waarin partijen 
elkaar vinden, zodat we overeenstemming 
bereiken. We nodigen anderen uit om aan 
te schuiven en het gesprek aan te gaan. 
Veel mensen maken zich terecht zorgen 
over belangrijke thema’s: van het verlies 
van leefgebieden en dierenpopulaties die 
drastisch in aantal afnemen, de 
grootschalige illegale handel in wilde 
dieren tot aan de steeds grotere strijd om 
natuurlijke hulpbronnen. 

Deze bedreigingen zijn een even grote 
realiteit als de tastbare oplossingen waar 
IFAW zowel in het veld als achter de 
schermen aan werkt. In dit jaarverslag 
bespreken wij de programma’s van IFAW 
en laten wij zien dat deze daadwerkelijk 
impact en een groot bereik hebben. 
Daarbij is ons werk inclusief en 
rechtvaardig.

Wij maken u graag deelgenoot van onze 
inspanningen wereldwijd voor een 
hoopvollere toekomst voor ons allemaal.

Laten we aan de slag gaan!

meer complexe problemen,
meer verfrissende 
oplossingen 
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oceaanambassadeurs voor IFAW. Jalou en Kevin vestigen 
hiermee de aandacht op de kritieke toestand van de oceanen en 
vooral ook op de meest urgente problemen voor zeezoogdieren.

Het nieuwe merk resulteerde ook in een succesvol jaar voor 
fondsenwerving: onze individuele donors ondersteunen ons 
uitermate goed, met fondsenwervingcijfers meer dan 20% hoger 
dan in boekjaar 2019. Onze ondersteuning uit nalatenschappen is 
voor het tweede jaar op rij meer dan 1 miljoen euro, waardoor we 
in boekjaar 2020 een totaalbedrag van € 1.584.284,- hebben 
ontvangen. Dit is allemaal inkomen dat van groot belang is in de 
ondersteuning van onze missie.

Ons nieuwe digitale communicatieproject heeft meer dan 
30.000 nieuwe donateurs aangetrokken. We hebben ook grote 
financiële ondersteuning gemobiliseerd voor Re:solve, tijdens 
onze campagne voor de Australische bosbranden. Re:solve 
bestaat uit reddings-, rehabilitatie- en vrijlatingswerkzaamheden. 
Dankzij onze - nu wereldberoemde - opsporingshond Bear 
hebben we koala’s kunnen redden, waarna we ze naar 
rehabilitatiecentra hebben gebracht zodat ze konden worden 
verzorgd door onze lokale partners en vrijwilligers. Op het 
moment dat ze volledig hersteld waren, werden ze weer 
vrijgelaten in de natuur. Om het redden van wilde dieren 
duurzaam te maken, blijven we investeren in initiatieven voor het 
planten van bomen om zo corridors voor wilde dieren te creëren 
en verbinden.

Onze programmacampagnes in Nederland hebben natuurlijk ook 
vooruitgang geboekt: Nederland is een van de leidende 
Europese landen die betrokken is bij het aanpakken van handel in 
ivoor. Op ons verzoek heeft het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit in Den Haag een openbaar verzamelpunt 
geopend voor ivoor en andere producten van wilde dieren. Dit 
evenement representeerde de grote inzet van Nederlanders om 
olifanten te beschermen. IFAW ging verder met het gesprek met 
het Nederlandse online veilinghuis Catawiki om hen te helpen 
manieren te vinden illegale handel van ivoor te verminderen op 
hun platforms in Europa. Ook zijn we samen met Marktplaats 
begonnen aan hetzelfde doel. Een onderzoek naar de huidige 
ivoorhandel op de veilinghuisplatforms van Catawiki gaf aan dat 
er blijvende problemen zijn met de wettelijke vereisten om 
bewerkt ivoor te verkopen. IFAW heeft een connectie gelegd 
tussen Catawiki en de Nederlandse overheid; zij werken nu 
samen aan een oplossing. We lobbyen nog steeds voor een 
EU-verbod en we blijven opmerkingen over voorstellen indienen 
en druk uitoefenen zodat de beste wetsoplossingen kunnen 
worden bedacht.

Onze partner in het redden van zeezoogdieren, SOS Dolfijn, 
heeft een nieuwe locatie gevonden voor haar centrum voor de 
opvang van walvissen: een rehabilitatie- en onderzoekscentrum 
voor gestrande bruinvissen, inclusief een openbaar 
educatiecentrum. We kijken uit naar toekomstige baanbrekende 
oplossingen omtrent opvang, rehabilitatie en vrijlating van 
walvisachtigen door SOS Dolfijn. 

We hebben onze ondersteuning voor SOS Dolfijn voortgezet met 
overbruggende fondsen voor hun zoektocht naar een nieuwe 
locatie om een rehabilitatie- en educatiecentrum voor walvissen 
te bouwen. Het was een druk jaar met meerdere grote dolfijnen 
in de Nederlandse wateren en havens die gemonitord en gered 
moesten worden. SOS Dolfijn heeft meerdere dolfijnen geholpen 
terug te keren naar de open zee. De bekendste was Zafar, die 

bericht van de 
directeur in Nederland  

  Schapen worden gehoed op 
de Veluwe.

helemaal van Frankrijk naar Harlingen was gezwommen. Helaas 
was hij gestrand nadat hij door een schip geraakt was, wat 
aangeeft hoe dringend het is maatregelen te treffen om 
scheepsaanvaringen te verminderen.  

Ons ‘Blijf van mijn Dier’-project (BvmD) is nog steeds zeer 
succesvol en is nu een jonge zelfstandige stichting. Het project 
stimuleert opvangcentra voor slachtoffers van huiselijk geweld in 
heel Nederland om huisdieren van slachtoffers ook toe te laten. 
Als dat niet mogelijk is, gaat BvmD op zoek naar een ander 
liefdevol tijdelijk thuis voor deze dieren. In zeven opvangcentra 
zijn huisdieren inmiddels welkom en we hebben goede hoop dat 
dat aantal steeds hoger zal worden. 

De terugkeer van de wolf, met welpjes geboren op de Veluwe, 
heeft tot veel discussie geleid tussen voorstanders en mensen 
die liever een ‘wolvenvrij’ land hebben. Een onderzoek van de 
overheid heeft echter aangetoond dat de aanwezigheid van de 
wolf door de meeste Nederlanders wordt gesteund. IFAW bleef 
de dialoog stimuleren, mensen informeren over het ecologische 
belang van de wolf en gemeenschappen onderwijzen in het 
nemen van voorzorgsmaatregelen om conflicten, voornamelijk 
aanvallen op schapen, te voorkomen. In Pakhuis De Zwijger 
hielden we een debat om toekomstige oplossingen te bespreken. 
Het panel bestond uit mensen met verschillende achtergronden: 
van een schapenherder tot een filmmaker en BN’ers. In Drenthe 
hebben we samengewerkt met een specialist in 
schrikdraadinstallaties om herders van Stichting Schaapskudde 
het Stroomdal te voorzien van een schrikdraadhek zodat hun 
schapen ‘s nachts een veilige plek hebben om te verblijven.  

Het komende jaar heeft IFAW een druk schema boordevol 
spannende activiteiten. Als onderdeel van hun nieuwe Hansken-
tentoonstelling gaan we samenwerken met het Rembrandthuis in 
Amsterdam. Hansken was de eerste levende olifant die naar 
Nederland verscheept werd en in 1633 door Europa reisde. Onze 
besprekingen met online-platforms als Marktplaats en Catawiki 
zullen zich richten op het verminderen van illegale handel in 
wilde dieren. In verband met de verkiezingen dit jaar zullen we 
ook een samenwerking aangaan met andere 
dierenwelzijnsorganisaties voor het pleiten van meer politieke 
maatregelen voor het verminderen van handel in wilde dieren in 
Nederland en de EU. In onze dialoog met de scheepvaartindustrie 
zullen we ons richten op manieren om onderwaterlawaai en 
scheepsaanvaringen te verminderen in Europese wateren. IFAW 
zal ook het Blijf van mijn Dier-project blijven ondersteunen.

Dit zijn slechts een paar van de activiteiten die het komende jaar 
op de agenda staan – dit alles om te zorgen dat mens en dier 
samen in balans kunnen leven in ons leefgebied.

Joep van Mierlo
Directeur Nederland
Regionaal Directeur Europa

Er is weer een jaar boordevol activiteiten en successen voorbij. 
Een jaar waarin de COVID-19-pandemie aanbrak en ervoor zorgde 
dat we allemaal moesten nadenken over wat wij als mensen onze 
planeet – onze eigen leefomgeving – aandoen. 

Gelukkig zijn we erin geslaagd om ons werk vanuit huis voort te 
zetten. Zowel in Nederland als in de rest van de wereld hebben 
onze teams verder gewerkt en was het mogelijk de meeste 
programma-activiteiten uit te voeren. 

Met trots kunnen we vertellen dat het nieuwe huisstijl dat vorig 
jaar werd gelanceerd succesvol is uitgerold, wat resulteerde in 
een continue groei aan websitebezoekers, online fondsenwerving 
en social mediavolgers. In Nederland hebben we samengewerkt 
met ambassadeur Jalou Langeree, die maar liefst drie keer 
wereldkampioen kitesurfen is geworden. Haar broer, Kevin 
Langeree, heeft twee keer de internationale kitesurfwereld 
gedomineerd als King of the Air. Beiden besloten om hun passie 
voor de natuur naar een hoger niveau te tillen als 

Fo
to

: S
ch

aa
ps

ku
dd

e`
t S

tr
oo

m
da

l/J
ul

ie
 



8 9International Fund for Animal Welfare Jaarverslag 2019-2020

Oplossingen met impact voor complexe 
uitdagingen

De uitdagingen van 2020 hebben mensen en organisaties 
wereldwijd op de proef gesteld. De resultaten en de veerkracht 
van IFAW binnen de verschillende initiatieven stemmen mij 
optimistisch en ervaar ik als inspirerend. Ook onze sterke 
uitgangspunten voor dierenwelzijn en natuurbehoud, die het 
fundament vormen van ons werk, zijn voor mij nog steeds een 
bron van inspiratie. Er heerst onzekerheid en het dagelijkse leven 
is verstoord, en dat is voor mij telkens weer het bewijs dat het 
leven van mens en de rijke natuur wereldwijd zo nauw met elkaar 
verbonden zijn.

In 2020 waren er wereldwijd uitdagingen, zoals de verwoestende 
COVID-19-pandemie en de grootschalige Australische 
bosbranden, die duidelijk laten zien dat ons werk van vitaal 
belang is en dat wij, ondanks alle moeilijkheden, moeten 
doorzetten. Ruim vijftig jaar geleden is IFAW een commitment 
aangegaan en vanuit deze belofte passen wij ons aan een wereld 
aan waar de uitdagingen alleen maar complexer en 
grootschaliger worden. 

In mijn werk lag mijn focus altijd op het ontwikkelen van 
strategieën waarin systemen, wetenschap en oplossingen elkaar 
vinden en het beste in elkaar naar boven halen. Als voorzitter van 
de internationale bestuursraad van IFAW heb ik uit eerste hand 
ervaren hoe groot de impact is van de strategische oplossingen 
waar de medewerkers van IFAW wereldwijd, zich dag in dag uit, 
voor inzetten. Deze strategieën - om ervoor te zorgen dat mens 
en dier samen in balans zijn - hebben op vele fronten al tot 
succes geleid. De onvermoeibare inzet van IFAW voor 
dierenwelzijn en natuurbehoud is ook in deze zware tijd voor mij 
een bron van inspiratie.

Bij IFAW heb ik veel geleerd over dierenwelzijn en natuurbehoud. 
Zo is het essentieel dat oplossingen draagvlak hebben binnen de 
gemeenschap; alleen dan is er onmiddellijk én langdurig impact. 
Er bestaat niet zoiets als een standaardoplossing voor 
natuurbehoud; innovatieve benaderingen zijn van essentieel 
belang om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. 

Deze uitdagingen zijn niet beperkt tot onze relatie met de natuur 
en dieren in het wild. Ook maatschappelijk is er nog een wereld 
te winnen op het gebied van het bestrijden van discriminatie. In 
dit fundamentele streven naar gelijkheid stelt IFAW transparantie 
voorop en baseert zij zich op de zogenaamde JEDI-pijlers: Justice 
(rechtvaardigheid), Equity (gelijkwaardigheid), Diversity 
(diversiteit) en Inclusion (inclusie). Bij de projecten die IFAW in 40 
verschillende landen uitvoert, is steun vanuit de gemeenschap 
bepalend voor het succes. En daarom is een gezonde en 
transparante interne organisatie, die zich bewust is van en zich 
committeert aan deze idealen, eveneens van fundamenteel 
belang voor succes op de lange termijn.

bericht van het bestuur

  De gemeenschaps-
wildliferangers van Team 
Lioness verblijven zich 
in slaapvertrekken in het 
Risa Camp op de Olgulului 
Ololarashi Group Ranch 
(OOGR) in Kajiado, Kenia.

Gezien het grote aantal bedreigde dierenpopulaties en de 
noodzaak voor onmiddellijke actie - vanwege verlies van 
leefgebieden, klimaatverandering en onverwachte natuurrampen 
- is het kernbeginsel van IFAW dat elk dier ertoe doet urgenter 
dan ooit. Dit kan het verschil maken tussen overleving of het 
voorgoed uitsterven van een soort. 

Net zoals mijn voorgangers beschouw ik het als een voorrecht 
om voorzitter te zijn van een bestuur dat zich volledig inzet voor 
het vervullen van zijn taken en van de missie van IFAW: een 
wereld waarin mens en dier samen in balans zijn. IFAW heeft 
projecten op vrijwel elk continent, redt levens wereldwijd en zal 
ook in de toekomst dit belangrijke werk voortzetten, vanuit een 
open en eerlijke samenwerking met overheden, 
gemeenschappen en ngo’s die zich inzetten voor bescherming 
van dieren en behoud van leefomgeving. Of het nu gaat om het 
lobbyen voor nationale wetswijzigingen of voor een 
internationale aanpak van toenemende bedreigingen, zoals de 
illegale handel wereldwijd in wilde dieren, IFAW loopt steeds 
voorop met fundamentele strategieën en acties in het veld om 
dieren overal ter wereld te beschermen. 

Wij zijn ons ervan bewust dat wij dit niet alleen kunnen. De 
trouwe steun van onze donateurs is van groots belang om onze 
gezamenlijke missie te realiseren.  

Namens de raad van bestuur en de geweldige mensen die samen 
IFAW vormen dank ik u voor uw steun. Wij zijn met elkaar 
verbonden, niet alleen als een gemeenschap van mensen, maar 
ook als wereldwijde gemeenschap die in harmonie wil leven met 
de dieren met wie wij de planeet delen. 

Namens het International Fund for Animal Welfare  
spreek ik mijn grote dank uit.

Mark T. Beaudouin 
Voorzitter Internationale Bestuursraad
 

Fo
to

: W
ill

 S
w

an
so

n/
©

IF
AW



10 11International Fund for Animal Welfare Jaarverslag 2019-2020

internationale directie

Mark T. Beaudouin, Voorzitter
Barbara Birdsey, Vice-Voorzitter
Joyce Doria, Vice-Voorzitter
John Albrecht
Robert Barber
Catherine Bearder
Constantin Bjerke
Graeme Cottam
Daniel Lenyo
Catherine Lilly
Debobrata Mukherjee
Virginia Alejandra Pollak
H.E. Professor Judi Wakhungu

directie 
 
Azzedine T. Downes
President en  
Algemeen-Directeur

Jason Bell
Vice President, Natuurbehoud 
en Dierenwelzijn 

Tammy Palmer
Vice President, Strategie en 
Bedrijfsmanagement 

Jimmiel Mandima
Vice President Natuurbehoud 
en Dierenwelzijn

Phyllis Bayer
Hoofd Informatie

Stacie Paxton Cobos 
Vice President, Brand, 
Marketing en Communicatie

Teresa S. Karamanos
Vice President, Globale 
Ontwikkeling

Thom Maul
Hoofd Financiën

Kevin McGinnis
Vice President, 
Personeelszaken

Jeni Landers
Algemeen Adviseur

Sonja van Tichelen
Vice President, Internationale 
Bedrijfsvoering

 programs 
 
Matthew Collis
Directeur Programma 
Internationale Bedrijfsvoering

Phillip Kuvawoga 
Directeur Programma 
Behoud van Leefgebieden

Melissa Liszewski
Senior Program Manager 
Betrokkenheid 
Gemeenschappen

Sharon Livermore
Senior Program Manager 
Bescherming van de zeeën

Vivek Menon
Senior Adviseur Strategische 
Partnerschappen

Cynthia Milburn 
Senior Adviseur 
Beleidsontwikkeling

Kathleen Moore
Directeur Programma Redden 
van wilde dieren
Plaatsvervangend Vice 
President Dierenwelzijn

Matthew Morley
Directeur Programma  
Wildlife Crime

Rikkert Reijnen 
Senior Adviseur Natuurbehoud

Brian Sharp 
Directeur Programma Redding 
en Onderzoek van 
Zeezoogdieren

Shannon Walajtys 
Directeur Programma 
Noodhulp

regio’s en landen

Joaquin de la Torre Ponce
Regionale vertegenwoordiger 
Latijns-Amerika en het 
Caribisch gebied

Grace Ge Gabriel
Regionaal Directeur Azië

Neil Greenwood 
Regionaal Directeur Zuid-Afrika

Jeff He
Directeur China

James Isiche
Regionaal Directeur  
Oost-Afrika

Rebecca Keeble
Regionaal Directeur Oceanië

Danielle Kessler
Waarnemend Directeur 
Verenigde Staten

Robert Kless
Directeur Duitsland

Staci McLennan
Directeur Europese Unie

Katherine Miller
Vice President 
Internationale Bedrijfsvoering

Dr. Elsayed Ahmed Mohamed
Regionaal Directeur 
Midden-Oosten en  
Noord-Afrika

James Sawyer 
Regionaal Directeur 
Verenigd Koninkrijk

Céline Sissler-Bienvenu
Directeur Frankrijk

Joep van Mierlo
Directeur Nederland
Regionaal Directeur Europa

Patricia Zaat
Directeur Canada

leiderschap 

Voor een hoopvollere toekomst 
is ons werk urgenter dan ooit

2020 zal in ons collectieve geheugen 
worden opgeslagen als een van de meest 
uitdagende jaren in de moderne 
geschiedenis van de mens. De COVID-19-
pandemie heeft in veel opzichten ons 
dagelijkse leven ingrijpend veranderd en 
nu bevinden wij ons op een kruispunt. 
Luisteren wij naar de waarschuwingen van 
Moeder Natuur en hebben wij wat 
geleerd? Of gaan we op de oude voet 
verder met het uitbuiten van wilde dieren 
en het afbreken van onze planeet?
 
De uitdagingen van 2020 hebben mij 
gesterkt in mijn overtuiging dat het werk 
dat IFAW al ruim vijftig jaar doet, nog 
steeds van kritisch belang is. Dit werk 
hebben wij tijdens de pandemie met trots 
voortgezet. Net zoals voor u ongetwijfeld 
uw eerste prioriteit bij uw familie lag, lag 
mijn prioriteit bij de gezondheid en de 
veiligheid van de IFAW-familie. Waar nodig 
hebben we aanpassingen doorgevoerd 
om ervoor te zorgen dat ons werk 
wereldwijd zelfs in deze donkere tijden 
doorgang vindt.
 
Ik ben zeer onder de indruk van de 
veerkracht en volharding van onze 

bericht van de 
president-directeur

  Azzedine Downes, IFAW’s 
President-Directeur en CEO, 
plant een boompje tijdens 
een ‘bomenplant-event’.

medewerkers die er alles aan doen om 
onze programma’s voort te zetten. En 
dankzij de trouwe steun van onze 
donateurs is het voor ons ook mogelijk om 
ons werk voort te zetten. Wij kunnen ons 
werk niet vooruitschuiven naar een latere 
datum. Ondanks alle obstakels moet het 
doorgaan. Onze werkzaamheden bestaan 
uit het redden van levens. En als bewakers 
van de natuur en een planeet die wij 
samen delen, moeten wij de diverse, maar 
kwetsbare diersoorten beschermen.
 
IFAW maakt zich hard voor fundamentele 
idealen en maakt die concreet in 
verschillende projecten en 
samenwerkingsverbanden over de hele 
wereld. Wij geloven dat elk dier ertoe 
doet, dat er voor natuurbehoud altijd 
draagvlak vanuit de gemeenschap moet 
zijn en dat vertrouwen iets is wat je moet 
verdienen. In 1969 pakte IFAW één 
probleem aan, waarbij één diersoort in 
één deel van de wereld werd bedreigd. 
Dat leidde ertoe dat er meer dan 1 miljoen 
zeehondenpups zijn gered en dat er een 
verbod is gekomen op producten van 
zadelrobpups.
 
Sindsdien hebben wij meerdere 
problemen aangepakt van meer 
bedreigde diersoorten in meer dan 40 

landen wereldwijd. Als organisatie hebben 
wij meer dieren gered en meer 
leefgebieden veilig gesteld dan op enig 
ander moment in onze geschiedenis. Wij 
spreken opnieuw uit dat wij ons blijven 
inzetten voor een wereld waarin dieren en 
mensen samen in balans zijn.
 
Dit jaar stond niet alleen in het teken van 
de COVID-19-pandemie, maar er waren 
ook vele andere uitdagingen wereldwijd: 
de aanhoudende stroom rampen als 
gevolg van klimaatverandering, van de 
enorme bosbranden in Australië tot aan 
de zware orkaan Dorian in het Caraïbisch 
gebied. Ondanks al deze beproevingen 
hebben we geweldige vooruitgang 
geboekt. Zo beschermen we nu keystone 
species (belangrijke diersoorten) in Afrika 
met de inzet van IFAW’s Team Lioness: 
een doortastend team van rangers dat 
volledig uit vrouwen bestaat. Wij hebben 
gezorgd voor het behoud van leefgebied 
in Greater Manas in India. En na 17 jaar 
actief te zijn op lokaal niveau onder 
leiding van IFAW is er nu een einde 
gemaakt aan de walvisvaart in IJsland. Dit 
zijn slechts een paar van de mijlpalen die 
wij hebben bereikt in een jaar waarin wij 
de wind tegen hadden.
 
De uitdagingen op maatschappelijk  
vlak laten zien dat het nu meer dan 
 ooit de tijd is om als mensen samen  
een gemeenschap te vormen. Zonder de 
actieve bijdrage van onze gemeenschap 
wereldwijd zou het verhaal van IFAW geen 
vervolg meer hebben: het verhaal waarin 
elke dag weer het redden van levens 
centraal staat.
 
Het is nu duidelijker dan ooit dat de mens 
en de natuur met elkaar zijn verbonden. 
Dit jaarverslag geeft onze visie weer voor 
een toekomst waarin de relatie tussen 
mens en natuur opnieuw gedefinieerd 
dient te worden.
 
Dank u wel dat u deel uitmaakt van ons 
gezamenlijke verhaal. Dank ook voor uw 
vertrouwen in ons en ons werk voor 
dieren, mensen en onze leefomgeving.
 
Laten wij ons blijven inzetten voor een 
hoopvollere toekomst voor ons allemaal,

Azzedine T. Downes
President-Directeur 
International Fund for Animal Welfare 
 



behoud van 
leefgebieden

Ondanks de buitengewoon grote impact van COVID-19 is IFAW 
ook in boekjaar 2020 erin geslaagd om cruciaal behoud van 
leefgebieden te ondersteunen, nieuwe partnerschappen aan te 
gaan en uitdagingen op een integrale manier het hoofd te 
bieden. Ook dit jaar hebben we grote successen behaald in de 
belangrijke leefgebieden in Afrika en Azië waar wij actief zijn. 

Wij blijven ons inzetten voor samenwerking met overheden, 
lokale gemeenschappen en andere stakeholders om netwerken 
voor natuurbehoud te realiseren, waardoor wilde dieren, met 
name keystone species als olifanten de ruimte krijgen die zij 
nodig hebben om te overleven en te floreren. Dit jaar hebben 
rangers met steun van IFAW 2.498 kilo aan ivoor in beslag 
genomen en 1.289 stropers aangehouden. IFAW heeft ook 
bijgedragen aan de verdere uitbreiding van het Manas National 
Park in India met 35.000 hectare. 

Door natuurbehoud te koppelen aan inkomstenbronnen zijn 
gemeenschappen actief betrokken en spelen zij een belangrijke 
rol. Dit jaar hebben wij bijgedragen aan activiteiten om 
bestaansmiddelen diverser in te zetten. Dit heeft geleid tot een 
prachtig resultaat van USD 278.000 aan directe inkomsten voor 
gemeenschappen in Malawi, Zambia en Kenia. Wij hebben op de 
plekken waar wij actief zijn, onder meer in China en India, aan 
289 mensen praktische trainingen gegeven om vaardigheden te 
leren zoals kleding maken, bakstenen produceren, huizen 
bouwen en bijen houden. 

Ons werk komt voort uit onze overtuiging dat wanneer mensen in 
hun kracht kunnen leven, de dieren in hun omgeving ook kunnen 
floreren.

Hoofdstuk 1

  Meer informatie 
  
Artikel: Programma Behoud van leefgebieden van IFAW  
https://www.ifaw.org/nl/programmas/behoud-van-leefgebieden
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  Hoogtepunten in cijfers 
 
Zie jaarrekening Stichting IFAW, toelichting 2.6.9 
Besteding toegerekend aan kernactiviteiten IFAW, Behoud 
van leefgebieden, Werkelijke kosten 2019/2020 €97.853 
(2018/2019 €210.478) 

https://www.ifaw.org/nl/programmas/behoud-van-leefgebieden
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Voor het leefgebied Greater Manas 
hebben wij met onze vaste partner het 
Wildlife Trust of India (WTI) ook in 
boekjaar 2020 verdere stappen gezet. 
Greater Manas is een beschermd 
natuurgebied dat in een strook van 1.450 
vierkante kilometer langs de grens van 
India en Buthan loopt, aan de voet van de 
Himalya. Het hart van dit leefgebied wordt 
gevormd door het Manas National Park 
(met een oppervlakte van ca. 500 
vierkante kilometer) in de Indiase 
deelstaat Assam. Het leefgebied is een 
Werelderfgoedlocatie en grenst aan het 
Royal Manas National Park in Bhutan.

Ter versterking van de handhavings-
capaciteit hebben IFAW en WTI een kamp 
opgezet om het stropen tegen te gaan in 
het buitengebied “First Addition” van de 
Greater Manas. Het kamp bevindt zich op 
een strategische plek zodat rangers met 
patrouilles voor extra bescherming 
kunnen zorgen. Dit gebied is tevens het 
belangrijkste leefgebiedvan de gouden 
langoer, een van de meest bedreigde 
apensoorten in India.

In december 2019 werden twee 
neushoornkalfjes, die waren gered bij de 
overstromingen in het Kaziranga National 
Park, overgebracht naar het Manas 
National Park en daar vrijgelaten in een 
geschikt leefgebied. Dit brengt het aantal 
Indische neushoorns in Manas nu op 39. 
Van deze populatie zijn 19 neushoorns 
grootgebracht in het Centre for Wildlife 
Rehabilitation and Conservation in 
Kaziranga - een gezamenlijk project van 
IFAW en WTI, dat onderdeel uitmaakt van 
een initiatief om bedreigde diersoorten 
weer uit te zetten in het Manas National 
Park.

De illegale kap van bomen voor brandhout 
is een grote zorg bij het beheer van 
beschermd gebied. In boekjaar 2019 
heeft IFAW-WTI 26 verbeterde 
kooktoestellen geplaatst bij bedrijven op 
lokale markten rond Manas en First 
Addition. Voor deze energiezuinige 
kooktoestellen is veel minder brandhout 
nodig, wat heeft geleid tot 32% minder 
verbruik van brandhout op de markten. 
Sinds de start van het project hebben wij 
ook zo’n 2.000 kooktoestellen geplaatst 
in woningen in het leefgebied Greater 
Manas waardoor het totale gebruik van 
brandhout met 25% is verminderd. Een 
betere brandstofefficiency betekent ook 
dat huishoudens meer tijd en middelen 
hebben voor andere belangrijke 
economische en sociale activiteiten in de 
gemeenschap. Deze initiatieven zijn van 
groot belang voor het verkleinen van de 
milieu-impact en het verduurzamen van 
de regio.

IFAW en WTI hebben vier weefcentra 
opgericht waardoor 200 vrouwen in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien en 
traditionele weeftechnieken in ere worden 
hersteld. Toen de wevers vanwege de 
COVID-19-lockdown niet meer naar hun 
werk konden gaan, zijn wij erin geslaagd 
om ruim 150 vrouwen te mobiliseren om 
vanuit huis gezichtsmakers te maken. Wij 
hebben 300 kilo hoogwaardig katoenen 
garen ingekocht en bij twee centra 
gedistribueerd onder de wevers. Hiermee 
hebben de vrouwen ruim 500 maskers 
gemaakt voor de gemeenschap. De 
wevers verdienden hiermee een 
maandinkomen van RS 8.000 (ongeveer 
USD 108), wat een aanzienlijk bedrag is, 
zeker tijdens de lockdown in het land. In 
Manas National Park heeft IFAW 
medewerkers in de frontlinie geholpen 
met 142 sets beschermingsmiddelen. 

samenwerken voor 
natuurbehoud in het 
leefgebied Greater Manas

500 
gezichtsmaskers geproduceerd door 
vrouwen uit een lokale gemeenschap 

2  
neushoornkalfjes gered uit 
overstromingen 

2.000   
energiebesparend kooktoestellen 
geplaatst 

Behoud van Leefgebieden

  Veldtechnici testen 
opsporingsapparatuur op een 
eenhoornige neushoorn die 
recentelijk een halsband om heeft 
gekregen. Het dier is vrijgelaten 
in Manas National Park.

  Een geredde neushoorn in Manus 
National Park.

  Meer informatie 
 
Greater Manas Leefgebied 
https://www.ifaw.org/nl/projecten/
behoud-van-het-leefgebied-greater-
manas-india 
 
Nationaal Park Kaziranga   
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/
dieren-redden-overstromingen-
kaziranga-national-park
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De samenwerking tussen IFAW en WTI is 
van begin af aan in 2001 een groot 
succesverhaal gebleken. Samen hebben 
wij aan verschillende projecten binnen de 
programmadoelstellingen van IFAW 
gewerkt. Een van de belangrijkste 
mijlpalen was de uitbreiding van het 
leefgebied Greater Manas via het 
#BringingBackManas-initiatief. Dit heeft er 
onder meer toe bijgedragen dat UNESCO 
Manas in 2011 heeft geschrapt van de Lijst 
van Werelderfgoed in Gevaar. De 
vruchtbare samenwerking tussen IFAW en 
WTI draagt op een blijvende manier bij 
aan een wereld waarin mens en dier 
samen in balans zijn.

https://www.ifaw.org/nl/projecten/behoud-van-het-leefgebied-greater-manas-india
https://www.ifaw.org/nl/projecten/behoud-van-het-leefgebied-greater-manas-india
https://www.ifaw.org/nl/projecten/behoud-van-het-leefgebied-greater-manas-india
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/dieren-redden-overstromingen-kaziranga-national-park
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/dieren-redden-overstromingen-kaziranga-national-park
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/dieren-redden-overstromingen-kaziranga-national-park
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De lockdowns vanwege COVID-19 hadden 
een directe en rampzalige impact op het 
toerisme wereldwijd. Duizenden mensen 
en hun families zijn voor hun 
levensonderhoud afhankelijk van de 
toerisme-industrie, maar de sector ging 
op slot en het personeel zat zonder werk. 
In korte tijd veranderden drukke 
toeristische centra in spooksteden en was 
er een toename in stroperij-activiteiten, 
wat er duidelijk op wees dat de pandemie 
een grote impact had op de 
bestaansmiddelen van mensen.

Toerisme in beschermde gebieden heeft 
als bijkomend voordeel dat er minder 
stroperij en andere illegale activiteiten 
plaatsvinden. De combinatie van 
wanhopige tijden en lege parken maakte 
dat criminelen hun kans schoon zagen om 
te jagen op en te handelen in wilde dieren. 

Het werk van rangers wordt als een ‘vitaal 
beroep’ gezien in alle landen waar IFAW 
actief is en dat betekende onder meer dat 
zij tijdens de lockdown langere tijd in het 
natuurreservaat moesten verblijven. Zij 
konden niet naar huis en familie gaan. 
Veel rangers werkten maanden achtereen 
om de wilde dieren en hun leefgebied te 
beschermen.

In een aantal landen betekende het 
wegvallen van inkomsten van toeristen 
dat rangers minder of helemaal niet meer 
uitbetaald kregen. In andere gevallen 
leidde de terugval in inkomsten ertoe dat 
er geen geld meer was om benzine te 
kopen voor de patrouillewagens. Ook 
vernamen wij dat rangers vanwege 
geldgebrek zonder essentiële 
beschermende middelen, zoals een 
gezichtsmasker en desinfecterende 
handgel, hun werk moesten doen.
  

Binnen ons Programma Behoud  
van leefgebieden werken wij samen  
met overheidsinstanties en 
dierenwelzijnsorganisaties om ervoor te 
zorgen dat rangers en wetshandhavers 
over alle benodigdheden beschikken om 
gemotiveerd en efficiënt hun werk te 
blijven doen tijdens de crisis. Voor de 
rangers is het nu door de internationale 
lockdown moeilijker dan ooit om wilde 
dieren te beschermen. Tijdens de 
lockdown hebben zij grote persoonlijke 
offers moeten brengen. Wij zijn hen daar 
ontzettend dankbaar voor. 

steun aan rangers om wilde 
dieren te beschermen tijdens 
de COVID-19-crisis

   Meer informatie 
 
Programma Behoud van leefgebieden 
van IFAW 
https://www.ifaw.org/nl/
projecten?program=behoud-van-
leefgebieden 
 
Video: Een boodschap op World 
Ranger Day 2020 van rangers die 
worden gesteund door IFAW 
https://www.youtube.com/watch?v=n-
ZSVF6qSnU.

   Een boswachter van de Forestry 
Commission van het Panda-Masuie 
Release Project houdt de wacht 
naast een olifant.  

  Rangers van Team Lioness op 
patrouille in Kenia.
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Behoud van Leefgebieden

https://www.ifaw.org/nl/projecten?program=behoud-van-leefgebieden
https://www.ifaw.org/nl/projecten?program=behoud-van-leefgebieden
https://www.youtube.com/watch?v=n-ZSVF6qSnU
https://www.youtube.com/watch?v=n-ZSVF6qSnU
https://www.ifaw.org/nl/projecten?program=behoud-van-leefgebiede
https://www.ifaw.org/nl/projecten?program=behoud-van-leefgebiede
https://www.ifaw.org/nl/projecten?program=behoud-van-leefgebiede
https://www.youtube.com/watch?v=n-ZSVF6qSnU.
https://www.youtube.com/watch?v=n-ZSVF6qSnU.
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Malawi  
en Zambia 
In Malawi en Zambia worden 120 rangers 
gesteund door Combating Wildlife Crime 
(CWC) in het kader van het project voor 
het leefgebied op de grens van Malawi en 
Zambia. Het kleermakersteam in Kasungu 
National Park heeft 1.540 camouflage-
maskers gemaakt, die werden verspreid 
onder alle rangers van het Department of 
National Parks and Wildlife (DNPW) in 
Malawi. Daarnaast hebben wij 400 sets 

persoonlijke beschermingsmiddelen 
tegen COVID-19 verstrekt en fietsen voor 
gezondheidswerkers in de gemeenschap, 
zodat zij veilig hun werk konden blijven 
doen. Ondanks de lockdown zijn de 
rangers blijven patrouilleren in het 7.000 
vierkante kilometer grote leefgebied langs 
de grens en waren er niet meer meldingen 
van stroperij-incidenten. De olifanten-
populatie in het Kasungu National Park is 
ruim in aantal verdubbeld van 55 in 2015 
naar 115 in 2019. Daarom is het van groot 
belang dat het hek aan de westelijke grens 
wordt hersteld voor de veiligheid van 
mens en dier. Dit wordt dan ook de 
volgende mijlpaal in het project.

Kenia en 
Tanzania  
Een van de prioriteiten van IFAW is de 
bescherming van wilde dieren op 
gemeenschapsgrond in het grotere 
leefgebied Amboseli-Tsavo-Kilimanjaro 
(ATK) aan weerszijden van de grens tussen 
Kenia en Tanzania. In maart 2020 zat Kenia 
door COVID-19 in lockdown en waren 
niet-noodzakelijke reisbewegingen en 
diensten niet toegestaan. De Olgulului 
Community Wildlife Rangers (OCWR) 
beschermen wilde dieren en hun 
leefgebied en treden op als 

noodhulpverleners bij conflicten tussen 
mensen en wilde dieren. Het werk van de 
rangers werd daarom door de leiding van 
de Olgulului Olalarashi Group Ranch 
(OOGR) als vitale dienst aangemerkt. 

Om de veiligheid van wilde dieren in deze 
tijd te waarborgen en om het risico op 
verspreiding van COVID-19 te voorkomen, 
moesten de OCWR ruim vier maanden op 
de zes buitenposten blijven en mochten 
ze niet naar huis afreizen. Dankzij de gulle 
steun van de Europese Commissie en de 
TUI Care Foundation kon IFAW  
de OCWR blijven steunen met  
voorraden, apparatuur, persoonlijke 
beschermingsmiddelen en doorbetaling 
van salarissen.

  Meer informatie 
 
Artikel: Rangers in Afrika blijven 
wilde dieren beschermen ondanks 
COVID-19 
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/
faq-rangers-afrika-beschermen-
wilde-dieren-covid-19 
 
Video: De rangers van Team Lioness 
blijven wilde dieren beschermen 
tijdens COVID-19 
https://www.youtube.com/
watch?v=0Plu-BL2H-s

   Ruth Sikeita Losiaik, een ranger 
van IFAW’s Team Lioness in 
Amboseli (Kenia), keert terug naar 
haar familie na een lange periode 
van vier maanden uitgezonden te 
zijn geweest tijdens de COVID-19 
lockdown.

  Meer informatie 
 
Programma Behoud van leefgebieden 
van IFAW 
https://www.ifaw.org/nl/
projecten?program=behoud-van-
leefgebieden

 
 
   Tijdens de COVID-19 lockdown 
van begin 2020 produceerde het 
kleermakersatelier van het CWC 
Malawi-Zambia Transboundary 
Project van IFAW camouflagemaskers 
die werden uitgedeeld aan elke 
wildlife-ranger  in Malawi.

120 rangers 
ondersteund

1.540
 
camouflagemaskers gedistribueerd 
 

400 
 
pakketten met persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
uitgedeeld

55 tot 115 
de toename van de 
olifantenpopulatie tussen  
2015 en 2019
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https://www.ifaw.org/nl/projecten?program=behoud-van-leefgebieden
https://www.ifaw.org/nl/projecten?program=behoud-van-leefgebieden
https://www.ifaw.org/nl/projecten?program=behoud-van-leefgebieden
http://Combating Wildlife Crime
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/faq-rangers-afrika-beschermen-wilde-dieren-covid-19
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/faq-rangers-afrika-beschermen-wilde-dieren-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=0Plu-BL2H-s
https://www.youtube.com/watch?v=0Plu-BL2H-s
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/faq-rangers-afrika-beschermen-wilde-dieren-covid-19
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/faq-rangers-afrika-beschermen-wilde-dieren-covid-19
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/faq-rangers-afrika-beschermen-wilde-dieren-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=0Plu-BL2H-s
https://www.youtube.com/watch?v=0Plu-BL2H-s
https://www.ifaw.org/nl/projecten?program=behoud-van-leefgebieden
https://www.ifaw.org/nl/projecten?program=behoud-van-leefgebieden
https://www.ifaw.org/nl/projecten?program=behoud-van-leefgebieden
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Zimbabwe
De Victoriawatervallen in Zimbabwe 
vormen een belangrijke trekpleister voor 
toerisme. Toen alles vanwege COVID-19 
op slot ging, werd dit gebied bijzonder 
hard getroffen. Veel mensen hadden nu 
geen inkomsten meer en daarom was er 
een reële dreiging dat het stropen zou 
toenemen in de omliggende beschermde 
gebieden. Bij WIL-ZEN, de release-site 
voor olifanten in het Panda Masuie Forest, 
op korte afstand van de 
Victoriawatervallen, werd een extra 
rangerbasis ingericht. In een periode van 
12 weken werd er vanuit deze basis 504 
uur extra gepatrouilleerd, vooral langs de 
oostelijke grens waar mensen wonen. Wij 
hebben alle medewerkers voorzien van 
persoonlijke beschermingsmiddelen en 
ook levensmiddelen verstrekt om de 
families te steunen van de circa 20 
mensen die hier als chauffeur, kok of 
onderhoudsmedewerker werken.

In Hwange National Park, het grootste 
wildpark van Zimbabwe steunt IFAW de 

rangers van de Zimbabwe Parks and 
Wildlife Management Authority (ZimParks) 
die in Makona werken, een gebied waar 
veel gestroopt wordt. Vroeger 
patrouilleerden in dit gebied van 4.500 
vierkante kilometer slechts 25 rangers, 
omgerekend één ranger per 180 vierkante 
kilometer, wat ver beneden de 
aanvaardbare norm is van 1 ranger per 20 
vierkante kilometer. De impact van 
COVID-19 op de gemeenschappen in de 
omgeving was erg groot en daardoor was 
er een groter risico op stropen. 

IFAW biedt ZimParks operationele steun, 
onder meer met proviand voor de 
patrouilles en benzine voor de rangers die 
het Makona-gebied bewaken. Na verloop 
van tijd werd de steun uitgebreid, 
waardoor ZimParks het aantal patrouilles 
(te voet en met patrouillewagens) kon 
uitbreiden in Sinamatella, Main Camp, 
Robins Camp en in de omliggende 
gebieden. Tijdens de lockdown hadden 
de patrouillewagens van ZimParks dankzij 
de steun van IFAW maandelijks een extra 
3.230 vierkante kilometer actieradius, 
waardoor in een groter gebied stropers 
werden afgeschikt.

  Meer informatie 
 
Artikel: Panda Masuie Release 
Project  
https://www.ifaw.org/africa/
journal/jos-danckwerts-elephants-
panda-masuie 
 
Artikel: Hoe hebben wij rangers in 
Afrika geholpen hun werk te doen 
tijdens de COVID-19-pandemie: 
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/
faq-rangers-afrika-beschermen-
wilde-dieren-covid-19

   Boswachter Francis Ncube en 
hoofdverzorger Paradzai Mutize 
bleven bijna vier maanden aan het 
werk tijdens de COVID-19 lockdown 
om de olifanten te verzorgen en te 
beschermen bij het Panda Masuie 
Release Project nabij Victoria 
Falls, Zimbabwe.

   Het ochtendgloren breekt aan 
terwijl de olifantenverzorger 
bij het Panda Masuie Release 
Project de dag begint door de 
olifantenboma schoon te maken; 
hierbij zegt hij goedemorgen tegen 
alle olifanten in de boma.

504 extra 
patrouille-uren 
in 12 weken 

USD 85.000 
 
voor operationele ondersteuning
 
 
 
 
 
 
 
 

3.230 
 
vierkante kilometer groter 
patrouillebereik per maandFo
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https://www.ifaw.org/nl/journal/jos-danckwerts-olifanten-panda-masuie
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/faq-rangers-afrika-beschermen-wilde-dieren-covid-19
https://www.ifaw.org/africa/journal/jos-danckwerts-elephants-panda-masuie
https://www.ifaw.org/africa/journal/jos-danckwerts-elephants-panda-masuie
https://www.ifaw.org/africa/journal/jos-danckwerts-elephants-panda-masuie
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/faq-rangers-afrika-beschermen-wilde-dieren-covid-19
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/faq-rangers-afrika-beschermen-wilde-dieren-covid-19
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/faq-rangers-afrika-beschermen-wilde-dieren-covid-19
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Eind 2019 sloten IFAW en de Zimbabwe 
Parks and Wildlife Management Authority 
(ZimParks) een overeenkomst voor betere 
bescherming van wilde dieren in een land 
dat bekend staat om zijn ongelooflijke 
inzet voor het behoud van biodiversiteit 
en de grote olifantenpopulaties. 

Onze samenwerking met ZimParks is 
gericht op het aanpakken van problemen 
op het gebied van natuurbehoud in het 
ecosysteem van Hwange-Matetsi. In dit 
gebied vallen Hwange National Park, 
Zambezi National Park, Victoria Falls 
National Park en de aangrenzende 
gemeenschapsgronden. In het 
grensoverschrijdende natuurgebied 
Kavango-Zambezi (KAZA-TFCA) leven zo’n 
53.000 olifanten en 600 leeuwen. Met 
een oppervlakte van 519.912 vierkante 
kilometer is dit het grootste natuurgebied 
ter wereld.

IFAW en ZimParks zetten zich in voor 
verschillende projecten, zoals de 
ontwikkeling van handhavingscapaciteit 
in het veld om populaties wilde dieren te 
beschermen tegen stroperij, maar ook het 
samenwerken met gemeenschappen om 
conflicten tussen mensen en wilde dieren 
te voorkomen.

In Hwange National Park is ons werk 
voornamelijk gericht op Makona, een 
gebied waar van oudsher veel wordt 
gestroopt, omdat de 150 kilometer lange 
grens met het aangrenzende Tsholotsho, 
stropers onvoldoende afschrikt. Voor de 
veiligheid en bescherming van wilde 
dieren is een gemotiveerd en goed 
uitgerust team van rangers nodig. Het 
doel van IFAW is om het stropen van 

olifanten in 2023 met 50% terug te 
dringen. 

Een van de eerste acties die wij met 
ZimParks hebben ondernomen was het 
verbeteren van een deel van de 
toegangsweg van Main Camp-Makona, 
een stuk van 40 kilometer dat moeilijk 
toegankelijk was vanwege het mulle 
Kalahari-zand. Betere wegen en 
infrastructuur zijn voor rangers van groot 
belang om snel in actie te komen als er 
stropers actief zijn. Het verbeteren van 
deze weg zal ook het toerisme ten goede 
komen, omdat het nu ook mogelijk is om 
delen van het park te bezoeken die eerder 
moeilijk toegankelijk waren. 

IFAW heeft naast een nieuwe tractor en 
aanhangwagen ook twee nieuwe 4x4 
terreinwagens aan ZimParks verstrekt om 
stroperij in Hwange effectiever tegen te 
gaan. Daarnaast hebben wij twee 
terreinwagens volledig opgeknapt om de 
mobiele capaciteit van wetshandhaving te 
vergroten. De rangers hebben belangrijke 
successen geboekt in het bestrijden van 
stroperij: 64 kilo ivoor werd in beslag 
genomen en twee stropers zijn 
aangehouden. Eén stroper, een bekende 
voetballer in Zimbabwe, is veroordeeld tot 
negen jaar celstraf voor illegaal bezit van 
acht stukken ongemerkt onbewerkt ivoor.

Ondanks een aantal uitdagingen in het 
eerste jaar is de samenwerking met 
ZimParks een groot succes. Wij zijn ervan 
overtuigd dat er ook voor de lange termijn 
successen en positieve resultaten zullen 
worden geboekt voor dieren en mensen 
in dit leefgebied.

natuurbehoud in  
Hwange National Park

519.912 vierkante 
kilometers 
 
en daarmee het grootste natuurgebied 
ter wereld

doel om het 
stropen van 
olifanten in 2023 
met 50% terug te 
dringen

2 nieuwe 
terreinwagens 
ter ondersteuning van de strijd 
tegen stroperij

   Wilde honden, ook wel bekend  
als hyenahonden, jagen in Hwange 
National Park, Zimbabwe. 

  Een kudde Afrikaanse olifanten 
drinkt water bij een waterbron  
in Hwange National Park, Zimbabwe.

  Meer informatie 
 
Artikel: Partnerschap op basis 
van gedeelde principes voor 
natuurbehoud 
https://www.ifaw.org/africa/news/
mou-ifaw-zimparks
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Behoud van Leefgebieden

https://www.ifaw.org/africa/news/mou-ifaw-zimparks
https://www.ifaw.org/africa/news/mou-ifaw-zimparks
https://www.ifaw.org/africa/news/mou-ifaw-zimparks
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De definitieve terugkeer van de wolf, met 
een eerste roedel op de Veluwe, leverde 
in Nederland vele discussies op.  IFAW zet 
zich via Wolven in Nederland al enkele 
jaren in om een goede terugkeer van de 
wolf mogelijk te maken door zowel 
voorlichting aan schapenhouders als aan 
het brede publiek. We kozen de terugkeer 
van de wolf als onderwerp voor het vieren 
van het 50-jarige bestaan van IFAW in 
Nederland. Een thema dat goed liet zien 
waar IFAW wereldwijd voor staat: op een 
constructieve wijze oplossingen vinden 
voor conflicten tussen mensen en dieren 
om samenleven mogelijk te maken, en zo 
wilde dieren en hun leefgebieden te 
beschermen.

In Pakhuis de Zwijger in Amsterdam 
organiseerde IFAW een debat onder 
leiding van tv-presentator Dennis 
Weening. Een panel belichtte de 
verschillende kanten van leven met de 
wolf: de belangrijke ecologische rol van 
roofdieren, de noodzaak om 
schaapskuddes te beschermen en het 
voorlichten van het publiek.  Bekroond 
natuurfilmer Cees van Kempen liet de 
eerste beelden zien van de bioscoopfilm 
die hij met steun van IFAW maakt over de 
terugkeer van de wolf. 

Naast voorlichting richt IFAW zich ook op 
het stimuleren van beleidsmakers om 
Nederland beter voor te bereiden op de 
komst van meerdere wolven. Hoe hard dit 
nodig is, lieten onder meer de politieke 
reacties in Friesland en Noord-Brabant 
zien nadat wolven daar verschillende 
schapen hadden gedood. Vooral 
oproepen om de wolf te doden en te 
weren haalden het nieuws. Een enquête 

door het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselveiligheid liet gelukkig zien dat 
een meerderheid in Nederland voor de 
komst van de wolf is. IFAW publiceerde 
een manifest met daarin de belangrijkste 
maatregelen die nodig zijn om goed te 
kunnen leven met wolven en ging 
daarover in gesprek met het ministerie. De 
toezegging volgde dat de landelijke 
overheid meer zal inzetten op 
voorlichting; de daadwerkelijke uitvoering 
van het beleid ligt bij de provincies. 

Elektrisch raster voor 
schaapskudde het Stroomdal

IFAW roept de overheid onder meer op 
niet pas actief te worden als wolven zich 
hebben gevestigd in een regio. Juist 
zwervende wolven doden de meeste 
schapen, een gemakkelijke prooi 
onderweg bij hun zoektocht naar een 
geschikte vaste leefplek. De meeste 
wolven komen Nederland binnen via 
Drenthe en Overijssel. Na een oproep aan 
donateurs konden we met hun gift drie 
herders in Drenthe steunen, midden in 
een gebied waar al geruime tijd een wolf 
actief was. Schaapskudde het Stroomdal 
trekt rond om het landschap open te 
houden en zo voor meer biodiversiteit te 
zorgen. In samenwerking met 
rasterspecialist Gallagher plaatsten we 
een elektrisch raster om een weiland, 
zodat de schapen in ieder geval daar ’s 
nachts veilig kunnen verblijven. De 
herders werken ook mee aan een pilot van 
Gallagher om apparatuur te testen 
waardoor netten gemakkelijker en sneller 
in het veld geplaatst kunnen worden.

leren leven met de wolf  
in Nederland

   Schapen worden gehoed op de 
Veluwe.

 Wolf in een bevervijver.

Behoud van Leefgebieden in Nederland 202 km2
 
is de geschatte grootte van een 
territorium dat een roedel wolven 
nodig heeft

16
is het geschatte aantal roedel dat 
in Nederland kan leven

  Meer informatie 
 
Wolven factsheet 
https://www.ifaw.org/nl/documenten/
factsheet-wolven-in-nederland  
 
Artikel: Reactie ifaw wolvenwelpen 
op de veluwe 
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/
reactie-ifaw-wolvenwelpen-op-de-
veluwe 
 
Artikel: Ontmoet de panelleden van 
het wolvendebat 
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/
panelleden-wolvendebat 
 
Enquête: Onderzoek maatschappelijk 
draagvlak hervestiging van de wolf 
https://www.bij12.nl/nieuws/
onderzoek-maatschappelijk-
draagvlak-hervestiging-van-de-wolf/ 
 
Artikel: De terugkeer van de wolf 
vraagt om proactief beleid - 
manifest 
https://www.ifaw.org/nl/journal/
wolven-manifest 
 
Artikel: Schaapskudde het 
Stroomdal 
https://www.
schaapskuddehetstroomdal.nl/ 
 
Artikel: Wolfwerend hek houdt 
schaapskudde veilig 
https://www.roeg.tv/roeg-nieuws/
wolfwerend-hek-houdt-schaapskudde-
veilig/ 
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   Zie jaarrekening Stichting IFAW, 
toelichting 2.6.9 Besteding 
toegerekend aan kernactiviteiten 
IFAW, Redding van wilde dieren, 
Werkelijke kosten ‘Wolven project’ 
2019/2020 €32.619 opgenomen onder 
‘Operationele kosten’ categorie 
€1.023.640 

https://www.ifaw.org/nl/nieuws/reactie-ifaw-wolvenwelpen-op-de-veluwe
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/panelleden-wolvendebat
https://www.bij12.nl/nieuws/onderzoek-maatschappelijk-draagvlak-hervestiging-van-de-wolf/
https://www.ifaw.org/nl/journal/wolven-manifest
https://www.schaapskuddehetstroomdal.nl/
https://www.roeg.tv/roeg-nieuws/wolfwerend-hek-houdt-schaapskudde-veilig/
https://www.ifaw.org/nl/documenten/factsheet-wolven-in-nederland 
https://www.ifaw.org/nl/documenten/factsheet-wolven-in-nederland 
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/reactie-ifaw-wolvenwelpen-op-de-veluwe
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/reactie-ifaw-wolvenwelpen-op-de-veluwe
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/reactie-ifaw-wolvenwelpen-op-de-veluwe
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/panelleden-wolvendebat
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/panelleden-wolvendebat
https://www.bij12.nl/nieuws/onderzoek-maatschappelijk-draagvlak-hervestiging-van-de-wolf/
https://www.bij12.nl/nieuws/onderzoek-maatschappelijk-draagvlak-hervestiging-van-de-wolf/
https://www.bij12.nl/nieuws/onderzoek-maatschappelijk-draagvlak-hervestiging-van-de-wolf/
https://www.ifaw.org/nl/journal/wolven-manifest
https://www.ifaw.org/nl/journal/wolven-manifest
https://www.roeg.tv/roeg-nieuws/wolfwerend-hek-houdt-schaapskudde-veilig/
https://www.roeg.tv/roeg-nieuws/wolfwerend-hek-houdt-schaapskudde-veilig/
https://www.roeg.tv/roeg-nieuws/wolfwerend-hek-houdt-schaapskudde-veilig/
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wildlifecrime

De wereldwijde COVID-19-crisis had ook grote gevolgen voor 
wilde dieren. De aanwezigheid van mensen in de wildparken 
houdt stropers tegen, dus toen de toeristen wegbleven vanwege 
reisbeperkingen rondom Covid, was er in veel parken en 
beschermde gebieden een verhoogd risico voor dieren. Een 
ander gevolg was, omdat de inkomsten uit toerisme weg waren 
gevallen, rangers in de frontlinie niet of veel minder uitbetaald 
werden. 

Op de plekken waar IFAW actief is, hebben wij een helpende 
hand geboden. Wij hebben ervoor gezorgd dat het salaris van  
de rangers werd uitbetaald en dat zij de middelen kregen om  
hun werk te doen. Maar dat was zeker niet het enige wat wij in 
boekjaar 2020 hebben gedaan om wildlifecrime te bestrijden. 

Het Programma Wildlife Crime van IFAW gaat uit van een 
integrale aanpak. Wij ondersteunen capaciteitsopbouw voor 
handhavers en wij zijn van mening dat beleidsveranderingen op 
nationaal én internationaal niveau essentieel zijn om wildlifecrime 
te bestrijden. IFAW blijft voorop lopen in de strijd tegen de 
onlinehandel in wilde dieren. Het Programma Wildlife Crime van 
IFAW richt zich ook op het terugdringen van de vraag naar wilde 
dieren en producten van wilde dieren door 
bewustwordingscampagnes.

Hoofdstuk 2

  Meer informatie  
 
Video: Interview met Grace Ge Gabriel, Regionaal 
Directeur Azië van IFAW 
https://www.youtube.com/watch?v=czWI6E_ufEY 
 
Artikel: Programma Wildlife Crime van IFAW  
https://www.ifaw.org/nl/projecten?program=wildlife-crime
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  Hoogtepunten in cijfers 
 
Zie jaarrekening Stichting IFAW, toelichting 2.6.9 
Besteding toegerekend aan kernactiviteiten IFAW, 
Wildlife Crime, Werkelijke kosten 2019/2020 €2.493.222 
(2018/2019 €3.655.904,-)

https://www.youtube.com/watch?v=czWI6E_ufEY
https://www.youtube.com/watch?v=czWI6E_ufEY
https://www.ifaw.org/nl/projecten?program=wildlife-crime
https://www.youtube.com/watch?v=czWI6E_ufEY
https://www.ifaw.org/nl/projecten?program=wildlife-crime
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Jaguars beschermen

Operation Jaguar (gefinancierd door de 
Nederlandse Postcode Loterij en geleid 
door IUCN Nederland) geeft trainingen 
aan medewerkers van overheids-
instellingen die verantwoordelijk zijn voor 
het bestrijden van wildlifecrime. Ook 
leiden we in dit project openbare 
aanklagers en rechters op, die een 
cruciale rol spelen binnen het rechts-
systeem en die veelal onvoldoende 
worden geïnformeerd door 
natuurbeschermingsorganisaties. 
Vanwege COVID-19 reisbeperkingen 
hebben wij een pauze moeten inlassen bij 
een aantal activiteiten, maar in de 
maanden daarvoor hebben wij op verzoek 
van de Guyana Wildlife Conservation and 
Management Commission trainingen 
verzorgd voor 26 wetshandhavers van 
zeven verschillende instellingen. Wij 
hebben inmiddels een aantal trainingen 
en cursussen aangepast zodat deze op 
afstand kunnen worden gegeven zolang 
er reisbeperkingen zijn. 

De handel in jachtluipaarden 
bestrijden

Het LICIT Project (gefinancierd door het 
Illegal Wildlife Trade Challenge Fund van 
de Britse overheid en geleid door de 
Cheetah Conservation Foundation) 
bepleit strengere wetgeving en 
handhaving en verdere grens-
overschrijdende samenwerking om de 
handel in jachtluipaarden te bestrijden.
IFAW helpt bij het opzetten van netwerken 
van organisaties en particulieren om te 

voorkomen dat jachtluipaardwelpjes uit 
hun schuilplaats worden gehaald en als 
exotisch huisdier worden verkocht. Dit 
wordt helaas vaak door herders in Ehiopië, 
Somalië en Somaliland gedaan, omdat zij 
hun vee willen beschermen tegen 
roofdieren.

Onze deskundige trainers zullen 
wetshandhavers uit de regio 
ondersteunen bij het bestrijden van deze 
verschrikkelijke handel. Naar schatting 
worden er elk jaar zo’n 300 welpjes uit de 
regio illegaal verhandeld. In dit tempo 
zullen over niet al te lange tijd populaties 
lokaal zijn uitgestorven. 

Netwerken verstoren die 
verantwoordelijk zijn voor 
illegale handel in wilde dieren

Teams van IFAW doen nog steeds invallen 
bij netwerken in Zuid- en Oost-Afrika die 
handelen in producten van wilde dieren. 
In Zambia werd naast 114 kilo ivoor ook 
schubdierenhuid en luipaardvellen in 
beslag genomen. De mensen die zijn 
aangehouden, zijn niet alleen afkomstig 
uit Zambia, maar ook uit andere landen in 
de regio. Hieruit blijkt ook nu weer dat bij 
de illegale handel in wilde dieren vaak 
meerdere landen betrokken zijn. De 
medewerkers van Kenya Wildlife Service 
(KWS) en de rangers uit de gemeenschap, 
die door IFAW worden gesteund, hebben 
ruim 110 kilo ivoor en bushmeat in beslag 
genomen, waarvoor kwetsbare dieren als 
olifanten en giraffes zijn gedood. 

Wildlifecrime

versterking 
wetshandhavingscapaciteit

   Negen cheetahwelpen zijn gered van 
wildlifehandelaren in Somaliland.

  Twee vrouwelijke jaguarwelpen, 
in oktober 2016 gered door 
de Mexicaanse autoriteiten in 
Campeche (Mexico). 

  Meer informatie 
 
Artikel: Operation Jaguar legt 
basis voor bescherming wilde 
dieren 
https://www.ifaw.org/nl/journal/
operation-jaguar-trainingen-
guyana-beschermen-wilde-dieren
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Door de COVID-19-pandemie is er nu 
wereldwijd aandacht voor de 
problematiek rond de legale en illegale 
handel in wilde dieren. Maar los van de 
krantenkoppen, verklaringen en beloftes 
gaat het dagelijkse werk van de 
wetshandhavers door; werk dat vaak 
gevaarlijk is en allesbehalve mediageniek. 
In dit veelbewogen jaar was IFAW ter 
plekke en stonden wij zij-aan-zij met onze 
partners. 

Ondanks alle uitdagingen en de 
beperkingen die de pandemie met zich 
meebracht, hebben wij binnen onze 
projecten trainingen verzorgd voor in 
totaal 479 wetshandhavers in 8 landen, 
verspreid over 4 continenten. Mede 
dankzij onze ondersteuning hebben onze 
partners ruim 350 kilo ivoor, honderden 
kilo’s bushmeat en andere illegale 
producten, waaronder wapens, in beslag 
genomen. 

In boekjaar 2020 zijn wij met twee nieuwe 
initiatieven van start gegaan: Operation 
Jaguar in Bolivia, Suriname en Guyana en 
het project Legal Intelligence for Cheetah 
Illicit Trade (LICIT-project) in de Hoorn van 
Afrika.  

   Hoogtepunten in cijfers 
 
Zie jaarrekening Stichting 
IFAW, toelichting 2.5.6 Nog te 
betalen kosten, €66,383 IUCN, 
National Committee of the 
Netherlands, Versterken partijen 
in misdaadbestrijdingsapparaat, 
opsporen van wildlife crime 
door wetshandhavingsinstanties/
justitie in Bolivia, Suriname 
en Guyana en toelichting 2.6.1b 
Baten en subsidies van overheden: 
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken/ IUCN, National Committee 
of the Netherlands, €24,586 en 
toelichting 2.6.1c Baten van 
andere organisaties zonder 
winststreven, IUCN, National 
Committee of the Netherlands 
- ‘Operation Jaguar Program’ 
gefinancierd door de ‘Nationale 
Postcode Loterij’, €51.592

479
wetshandhavingspersoneel opgeleid
in 8 landen

114
kilo ivoor in beslag genomen  
in Zambia

110
kilo ivoor en bushmeat in beslag 
genomen in Kenia

https://www.ifaw.org/nl/journal/operation-jaguar-trainingen-guyana-beschermen-wilde-dieren
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Wij hebben niet werkeloos toe willen zien 
hoe berberapen, een apensoort die 
voorkomt in het Atlasgebergte in Algerije 
en Marokko, met uitsterven worden 
bedreigd. Wereldwijd zijn er naar 
schatting nog maar 10.000 berberapen. 
In samenwerking met Animal Advocacy 
and Protection (AAP) en het Marokkaanse 
ministerie voor Water en Bossen heeft 
IFAW Born to Be Wild opgezet. Het doel 
van dit project is om een einde te maken 
aan het stropen en smokkelen van 
berberapen, handhavingscapaciteit te 
versterken en het bewustzijn van lokale 
gemeenschappen en toeristen te 
vergroten. Born to Be Wild wordt 
gefinancierd door de Nederlandse 
Postcode Loterij.

Het project Born to Be Wild loopt nu drie 
jaar in het Ifrane National Park in Marokko. 
In dit gebied van 12.500 vierkante 
kilometer wordt dag en nacht door 10 
lokale scouts gepatrouilleerd. Wij zetten in 
op een leefgebied waarin berberapen en 
mensen samen in balans leven. Hiertoe 
hebben wij lokale scouts in dienst 
genomen om het gesprek aan te gaan met 
bezoekers aan het wildpark en 
voorlichting te geven op ruim 30 scholen 

in de omgeving om het bewustzijn te 
vergroten. Wij zagen ook dat berberapen, 
die zich te goed deden aan gewassen van 
lokale boeren, voor overlast zorgden. 
Daarom hebben wij geholpen bij het 
oprichten van de Cherry Tree Association, 
waar 50 boeren aan deelnemen die 
gezamenlijk werken aan de oplossingen 
voor de problemen. 

Al deze initiatieven hebben ertoe geleid 
dat sinds 2017 de populatie berberapen in 
drie jaar tijd met 31% is toegenomen.

Wij werken ook aan oplossingen voor de 
problemen buiten de grenzen van het 
Ifrane National Park. Uit onderzoek en 
analyse van lokale handelsmarkten kwam 
naar voren dat er smokkelroutes zijn van 
Noord-Afrika naar Europa die worden 
gebruikt voor het smokkelen van wilde 
dieren, zoals berberapen, schildpadden 
en putters (distelvinken). Wij hebben 
douanebeambten opgeleid om de soorten 
waarin veel illegaal wordt gehandeld, te 
herkennen en hen geholpen bij 
inbeslagnames. Sinds de start van Born to 
Be Wild zijn er ruim 400 dieren, 
waaronder 12 berberapen, in beslag 
genomen en weer vrijgelaten in het wild.

30
scholen bereikt met educatieve 
activiteiten

50 
 
boeren werken gezamenlijk  
aan oplossingen

30%
 
toename van de populatie berberapen 
sinds 2017

400 
 
dieren in beslag genomen  
en weer vrijgelaten in het wild

12
berberapen in beslag genomen  
en weer vrijgelaten in het wild

  Twee ‘Born to Be Wild’-verkenners 
patrouilleren overdag te voet 
in het Ifrane National Park om 
het park te bewaken en ervoor te 
zorgen dat de Berberapen veilig 
zijn voor stropers.

  Een baby berberaap klampt zich 
vast aan zijn moeder in het Ifrane 
National Park.

  Meer informatie 
 
Artikel: Born to Be Wild 
https://www.ifaw.org/nl/projecten/
preventie-van-wildlife-crime-
midden-oosten-en-noord-afrika 
 
Artikel: Een nieuwe generatie 
stimuleren om wilde dieren in 
Marokko te beschermen 
https://www.ifaw.org/international/
journal/future-generation-
awareness-barbary-macaque 
 
Artikel: Cherry Tree Association 
https://www.ifaw.org/international/
journal/coexistence-farmers-
barbary-macaques 
 
Artikel: Vierhonderd Moorse 
landschildpadden in beslag genomen 
door Marokkaanse autoriteiten  
https://www.ifaw.org/international/
news/greek-tortoises-seized-
morocco

strijden voor behoud 
bedreigde berberapen
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  Zie jaarrekening Stichting IFAW, 
toelichting 2.6.1c, Baten van andere 
organisaties zonder winststreven, 
Stichting AAP-Animal Advocacy 
and Protection-’Born to be wild’ 
gefinancierd door ‘Nationale 
Postcode Loterij’ Werkelijke kosten 
2019/2020 €94.305 (2018/2019 €107.724) 

https://www.ifaw.org/nl/projecten/preventie-van-wildlife-crime-midden-oosten-en-noord-afrika
https://www.ifaw.org/international/journal/future-generation-awareness-barbary-macaque
https://www.ifaw.org/international/journal/coexistence-farmers-barbary-macaques
https://www.ifaw.org/international/news/greek-tortoises-seized-morocco
https://www.ifaw.org/nl/projecten/preventie-van-wildlife-crime-midden-oosten-en-noord-afrika
https://www.ifaw.org/nl/projecten/preventie-van-wildlife-crime-midden-oosten-en-noord-afrika
https://www.ifaw.org/nl/projecten/preventie-van-wildlife-crime-midden-oosten-en-noord-afrika
https://www.ifaw.org/international/journal/future-generation-awareness-barbary-macaque
https://www.ifaw.org/international/journal/future-generation-awareness-barbary-macaque
https://www.ifaw.org/international/journal/future-generation-awareness-barbary-macaque
https://www.ifaw.org/international/journal/coexistence-farmers-barbary-macaques
https://www.ifaw.org/international/journal/coexistence-farmers-barbary-macaques
https://www.ifaw.org/international/journal/coexistence-farmers-barbary-macaques
https://www.ifaw.org/international/news/greek-tortoises-seized-morocco
https://www.ifaw.org/international/news/greek-tortoises-seized-morocco
https://www.ifaw.org/international/news/greek-tortoises-seized-morocco
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Combating Wildlife Crime in het 
leefgebied op de grens van Malawi en 
Zambia is een vijfjarig project dat wordt 
beheerd door IFAW, met steun van USAID. 
Het project beslaat een leefgebied van 
7.000 vierkante kilometer met nationale 
parken, wildparken, natuurreservaten, 
wildbeheergebieden en 
gemeenschapsgrond. 

IFAW speelt een actieve rol in het 
voorkomen van wildlifecrime en werkt 
daarvoor samen met het Lilongwe Wildlife 
Trust, Wildlife Crime Prevention en de 
ministeries voor Nationale Parken en 
Wilde Dieren in Zambia en Malawi.

Ondanks de uitdagingen van COVID-19 
zijn er in boekjaar 2020 tussen oktober 
2019 en juni 2020 met het project 
belangrijke resultaten behaald, waaronder 
de inbeslagname van in totaal 949 kilo 
illegaal ivoor en het aanhouden van bijna 
600 stropers en handelaren in wilde 
dieren.

Bouwen aan een betere 
toekomst

Wij hebben voor 50 onderwijzers 
trainingen over natuur- en milieulessen 
gefaciliteerd. Hoewel het schooljaar werd 
onderbroken door de pandemie, hebben 
deze onderwijzers zeker aan 10.000 
leerlingen natuur- en milieulessen 
gegeven.

Wij hebben ook bijgedragen aan de 
ontwikkeling van infrastructuur, 
waaronder het plaatsen van VHF-
antennemasten voor radiocommunicatie, 
één in Zambia en twee in het Kasungu 
National Park in Malawi. Het plaatsen van 
de masten werd mogelijk gemaakt door 
financiële steun van de German 
Corporation for International Cooperation 
(GIZ). VHF-masten zijn belangrijk voor de 
onderlinge communicatie van rangers. Zo 
kunnen zij met hun collega’s over de 
grens in contact blijven om gezamenlijk 
wildlifecrime te voorkomen.

Een ander belangrijk project was het 
bouwen van een brug die twee grote 
gemeenschappen in de buurt van 
Kasungu National Park met elkaar 
verbindt. Dankzij deze brug kunnen de 
gemeenschappen nu ook tijdens het 
regenseizoen, wanneer er overstromingen 
zijn, handel drijven en kunnen kinderen 
veilig naar school. 

Tussen april en juni 2020 is ongeveer USD 
39.872 rechtstreeks naar de lokale 
gemeenschap gegaan voor andere 
initiatieven voor diversificatie van 
bestaansmiddelen. 206 ‘kostwinners’ 
profiteerden rechtstreeks van dit geld, 
maar omdat elke kostwinner gemiddeld 
zes mensen onderhoudt, hadden meer 
dan 1.000 leden van de lokale 
gemeenschap baat bij deze initiatieven.  

wildlifecrime 
bestrijden in het 
leefgebied op de 
grens van Malawi 
en Zambia

949 kilo 
 
ivoor in beslag genomen 

600
 
stropers en handelaren in wilde 
dieren aangehouden

10.000 
leerlingen kregen natuur  
- en milieulessen
 

50 
onderwijzers hebben een training 
gekregen

5.000 mensen
 
uit de lokale gemeenschappen zijn 
sinds de start van het project 
financieel geholpen

  Een luchtfoto van Kasungu 
National Park (Malawi) dat deel 
uitmaakt van IFAW’s Malawi-Zambia 
Transboundary Landscape Project. 

   IFAW-traint rangers in een parade 
in Kasungu National Park, Malawi. 

  Meer informatie 
 
Artikel: Habitats houden niet op 
bij de grens, stropers ook niet 
https://www.ifaw.org/nl/projecten/
project-bredere-leefomgeving-
olifanten-malawi-zambia 
 
Video: Diploma-uitreiking Kasungu 
Rangers 
https://www.youtube.com/watch?v=0v-
gL9juiVI
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https://www.ifaw.org/nl/projecten/project-bredere-leefomgeving-olifanten-malawi-zambia
https://www.youtube.com/watch?v=0v-gL9juiVI
https://www.youtube.com/watch?v=0v-gL9juiVI
https://www.ifaw.org/nl/projecten/project-bredere-leefomgeving-olifanten-malawi-zambia
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IFAW speelt nog steeds een belangrijke rol 
in de ondersteuning van de 
wetshandhaving in de Greater Kilimanjaro 
Trans Frontier Conservation Area (TFCA). 
We werken daarbij aan het verbeteren van 
de veiligeheid samen met scouts uit de 
gemeenschap en de instanties voor 
wildbeheer in Kenia en Tanzania in dit 
grote gebied. 

IFAW geeft logistieke en technische 
ondersteuning aan de 76 rangers van de 
Olgulului Community Group Ranch, 
waaronder IFAW’s Team Lioness, een van 
de eerste rangerteams in de regio dat 
volledig uit vrouwen bestaat. Dit jaar heeft 
ons team de implementatie ondersteund 
van datasystemen voor het verzamelen, 
beoordelen en presenteren van gegevens 
over stroperij en illegale handel in wilde 
dieren, conflicten tussen mensen en wilde 
dieren en andere essentiele 
gegevenspunten. Deze datasystemen zijn 
essentieel voor het effectieve beheer van 
het leefgebied en efficiënt gebruik van 
middelen. 

In boekjaar 2020 heeft IFAW 
veiligheidsoverleg gefaciliteerd tussen 
onze partners uit Kenia en Tanzania om de 
informatie-uitwisseling te verbeteren en 
gezamenlijk optreden te bevorderen 
tegen bendes die ivoor en bushmeat 
smokkelen. IFAW bood operationele 
ondersteuning aan Kenya Wildlife Service 
(KWS) voor het in beslag nemen van ruim 
110 kilo ivoor en het oprollen van drie 
netwerken die achter de illegale handel in 
producten van wilde dieren zaten. 

De COVID-19-pandemie heeft een grote 
impact gehad op Oost-Afrika. Met het 
wegblijven van toeristen vielen ook vitale 
inkomsten weg, waardoor er geen 
middelen meer waren voor 
wetshandhaving. Door de pandemie werd 
het steeds moeilijker om persoonlijke 
trainingen en ondersteuning te geven en 
daarom richtte IFAW zich op het bieden 
van logistieke ondersteuning aan KWS, 
zoals brandstof, rantsoenen en 
beschermingsmiddelen zodat de rangers 
hun werk konden blijven doen. 
  

wildlifecrime 
bestrijden in het 
Greater Kilimanjaro 
Trans Frontier 
Conservation Area

  Senior Sergeant Melubo Koipitat 
van de 75 sterke Olgulului 
Community Wildlife Rangers 
(OCWR) draagt   een beschermend 
gelaatsmasker van het IFAW 
als onderdeel van COVID-19 
mitigatiemaatregelen. 

  Meer informatie 
 
Artikel: Lokale gemeenschappen 
spelen een belangrijke rol in de 
strijd tegen wildlifecrime 
https://www.ifaw.org/nl/projecten/
gemeenschap-helpt-stropen-
tegengaan-en-wet-handhaven 
 
Artikel: wij laten zien wat 
vrouwelijke rangers in hun mars 
hebben 
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/
ontmoet-de-baanbrekende-masai-
vrouwen-die-de-wilde-dieren-van-
amboseli-beschermen 
 
Video: Team Lioness maakt de 
weg vrij voor meer vrouwen bij 
natuurbehoud 
https://www.youtube.com/
watch?v=Wcko_zGKMtA&feature=emb_
logo
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Met steun van de Europese Unie heeft 
IFAW (in samenwerking met IUCN NL)  
een project opgezet voor ondersteuning 
van de wetshandhaving en van 
gemeenschappen in het Queen Elizabeth 
National Park in Oeganda en het Virunga 
National Park in de Democratische 
Republiek Congo. Dit project liep af in 
boekjaar 2020.

Onze experts hebben trainingen gegeven 
aan ruim 35 wetshandhavers en 
intelligence-medewerkers in de frontlinie 
uit beide parken, waarbij de aandacht 
specifiek lag op het bestrijden van de 
handel in wilde dieren over de grenzen 
heen. Medio 2020 was de buitenpost voor 
12 rangers in het Queen Elizabeth National 
Park gereed en hebben wij deze 
overgedragen aan de Uganda Wildlife 
Authority (UWA). De buitenpost is 
strategisch gelegen en dat maakt het voor 
de rangers in Oeganda mogelijk om de 
westgrens van het park goed te beveiligen 
en de activiteiten van stropers en 
smokkelaars die eerder vrij spel hadden in 

dit belangrijke deel van het leefgebied, te 
verstoren.

Naast het begeleiden van een aantal 
gezamenlijke patrouilles van Congolese 
en Oegandese rangers begeleidt IFAW 
parkwachten uit de gemeenschap die een 
brugfunctie hebben tussen 
gemeenschappen en parkbeheer. De 
samenwerking van de parkwachters en 
UWA heeft geleid tot het aanhouden en 
vervolgen van 36 stropers en het in 
beslag nemen van strikken en vallen, 
bushmeat en terreinwagens die worden 
gebruikt voor het smokkelen over de 
grens. 

Wij faciliteren overleg tussen 
gemeenschappen en UWA-rangers waarin 
problemen worden besproken die zich 
voordoen bij het delen van een leefgebied 
met wilde dieren. Hiervoor werken wij ook 
samen met informanten uit de lokale 
gemeenschap om wildlifecrime, zoals 
stropen en smokkelen, effectiever tegen 
te gaan.

vergroten veiligheid van 
natuurgebied Virunga 

   Kob-antilopen komen veel voor in 
Uganda’s QENP. 

  Meer informatie 
 
Artikel: versterking van 
gemeenschapsparticipatie over 
grenzen heen 
https://www.ifaw.org/nl/projecten/
de-strijd-tegen-illegale-handel-
wilde-dieren-virunga
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35 
 
frontlinie officieren opgeleid 

36
 
stropers aangehouden en vervolgd

Wildlifecrime

110 kilo 
 
ivoor in beslag genomen 

3 
netwerken voor handel in wilde 
dieren en planten opgebroken
 

76 rangers 
voorzien van logistieke en 
technische ondersteuning

  Zie jaarrekening Stichting IFAW, 
toelichting 2.6.1b, Baten en 
subsidies van overheden, European 
Union-vertegenwoordigd door de 
Europese Commissie - Strengthening 
Community Support for Law 
Enforcement and Anti-Poaching 
Efforts in the Greater Kilimanjaro 
Trans Frontier Conservation Area 
(TFCA), Werkelijke kosten 2019/2020 
€456,951 (Totale kosten EU grant 
2017/2020 €1,628,175)

Wildlifecrime

https://www.ifaw.org/nl/projecten/gemeenschap-helpt-stropen-tegengaan-en-wet-handhaven
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/ontmoet-de-baanbrekende-masai-vrouwen-die-de-wilde-dieren-van-amboseli-beschermen
https://www.youtube.com/watch?v=Wcko_zGKMtA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Wcko_zGKMtA&feature=emb_logo
https://www.ifaw.org/nl/projecten/gemeenschap-helpt-stropen-tegengaan-en-wet-handhaven
https://www.ifaw.org/nl/projecten/gemeenschap-helpt-stropen-tegengaan-en-wet-handhaven
https://www.ifaw.org/nl/projecten/gemeenschap-helpt-stropen-tegengaan-en-wet-handhaven
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/ontmoet-de-baanbrekende-masai-vrouwen-die-de-wilde-dieren-van-ambosel
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https://www.youtube.com/watch?v=Wcko_zGKMtA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Wcko_zGKMtA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Wcko_zGKMtA&feature=emb_logo
https://www.ifaw.org/nl/projecten/de-strijd-tegen-illegale-handel-wilde-dieren-virunga
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Door de snelle ontwikkelingen van 
internettechnologie vindt de illegale 
handel in wilde dieren de laatste jaren 
steeds meer plaats op onlineplatforms. 
Maar nu platformproviders alerter zijn op 
wildlifecrime via internet, zijn ook de 
handelaren meer op hun hoede. Zij zijn 
steeds op zoek naar nieuwe manieren om 
onder de radar te blijven, onder meer 
door codewoorden te gebruiken bij de 
aangeboden foto’s, korte video’s en 
livestreams van de producten van wilde 
dieren. Traditionele zoekmethoden en het 
traceren van codewoorden zijn inmiddels 
achterhaald en leveren te weinig op. Er is 
dringende behoefte aan een tool die wel 
effectief de producten van wilde dieren 
waarin veel handel plaatsvindt, weet op te 
sporen.

Samenwerking met 
internetbedrijven om 
bescherming van wilde dieren te 
bevorderen 

In China werkt IFAW nauw samen met 
vooraanstaande internetbedrijven om het 
gesprek over bescherming van wilde 
dieren breed onder de aandacht te 
brengen. In januari 2020 hebben IFAW en 
andere ngo’s samengewerkt met Alibaba 
voor de lancering van Ai Ling Plan (Caring 
for Beings - geven om leven), een 
campagne om aandacht te vragen voor 
de bescherming van wilde dieren. Deze 
website werd meer dan 3 miljoen keer 
bezocht. In januari en maart 2020 heeft 
de op een na grootste zoekmachine in 
China, Sogou samen met IFAW 
campagnes gevoerd. Hierbij werd de 
hompepage van Sogou anders 
vormgegeven met informatie over 
bescherming van wilde dieren; deze 
pagina werd in een week tijd ruim 44 
miljoen keer bekeken.

kunstmatige intelligentie: nieuw wapen in 
de strijd tegen online wildlifecrime
In april 2020 hebben IFAW en Baidu een 
tool gelanceerd die gebruik maakt van 
kunstmatige intelligentie (AI) om beelden 
van producten van bedreigde diersoorten 
die online illegaal worden verhandeld, op 

te sporen. Deze tool is een belangrijk 
wapen in de strijd tegen illegale handel in 
wilde dieren, omdat handelaren continu 
de woorden en formuleringen veranderen 
die zij in hun onlineadvertenties gebruiken 
om zo onder de radar te blijven. Met deze 
tool zijn wij hen een stap voor. 

De AI Guardian for Endangered Species 
tool is gezamenlijk ontwikkeld door IFAW 
en Baidu’s open-source deep learning 
platform PaddlePaddle. Deze heeft 
momenteel een nauwkeurigheid van 75% 
voor het herkennen van beeldmateriaal 
van ivoor, hoektanden, tijgervellen en - 
klauwen, en schubdierenhuid en 
-klauwen. Tot nu toe heeft de AI Guardian 
geholpen bij het herkennen van ruim 
4.000 foto’s van illegale producten van 
wilde dieren uit ruim 250.000 berichten 
van verschillende Chinese 
onlineplatforms. De tool zal tevens een 
belangrijke bijdrage leveren aan het 
verbeteren van efficiency en bereik van 
regulier onlineonderzoek van IFAW en ook 
wetshandhavers en platformmoderators 
ondersteunen bij hun werkzaamheden.

Sturen op gedragsverandering 
in de maatschappij

Om de vraag te verminderen naar 
lichaamsdelen en producten van dieren 
voert IFAW communicatiecampagnes 
voor gedragsverandering om niet alleen 
het individuele consumentengedrag te 
veranderen, maar ook om een klimaat te 
creëren voor bredere maatschappelijke 
verandering. Met inzet van technologie uit 
de private sector heeft de campagne van 
IFAW, voor een handelsverbod van ivoor 
en voor juridische consequenties bij 
consumptie van bushmeat, precies de 
juiste doelgroepen bereikt. Dankzij de 
steun van onze mediapartners, JCDecaux 
Advertising (Sjanghai), Dynamic Winning 
Partners Media Group, Beijing MTR en 
Beijing AirMedia United Advertising, 
waren de posters van IFAW in ruim 20 
stadscentra in China te zien. 

Wij vragen ook aan onze partners in de 
private sector om diervriendelijke 

vraag en aanbod 
verkleinen in China

  Om het publiek bewust te maken 
van de bescherming van wildlife 
na de COVID-19-uitbraak, hebben 
we de ‘Say NO to wildlife meat’- 
campagne en een reeks van de 
campagne ‘Wildlife Protection 
Law Promotion gelanceerd bij de 
Beijing Metro, op het Capital 
International Airport en op het 
Daxing International Airport. Deze 
mediaruimtes kreeg IFAW aangeboden 
van langdurige mediapartners.

concepten in hun eigen marketings-
trategieën op te nemen om de 
campagneboodschappen van IFAW breed 
uit te dragen. IFAW en InNail, een 
toonaangevend high-end merk voor 
nagelverzorging en cosmetica in China, 
hebben samen een productlijn op de 
markt gebracht waarop de boodschap 
“Hands-on Rejection of Wildlife Products” 
staat vermeld om aandacht te vragen voor 
de bescherming van wilde dieren.

In maart 2020 hebben IFAW en Meituan, 
het grootste platform voor 
maaltijdbezorging in China, in een 
gezamenlijke campagne mensen 
opgeroepen om geen vlees van wilde 
dieren te eten. 17.000 aanbieders op 
Meituan hebben gehoor gegeven aan de 
oproep en toegezegd om vlees van wilde 
dieren van het menu te schrappen. 
Aansluitend op de campagne verwijderde 
Meituan 7.514 aanbieders van ‘vlees van 
wilde dieren’ van het platform. In boekjaar 
2020 ontving IFAW ruim USD 24 miljoen 
aan donaties in natura van media- en 
private sectoren in China. 

4.000 
 
afbeeldingen van illegale producten 
van wilde dieren geïdentificeerd met 
kunstmatige intelligentie

44 miljoen
 
weergaven van berichten over 
natuurbehoud gedurende zeven dagen 
op de zoekmachine van Sogou

Wildlifecrime
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Bij het stoppen van wildlifecrime gaat het 
niet alleen om het beschermen van wilde 
dieren in hun natuurlijke habitat, maar ook 
om het verstoren van de markt voor 
producten van wilde dieren. 
Tegenwoordig is de grootste markt online 
te vinden. Dit is een markt zonder grenzen 
die altijd open is en die verkopers en 
kopers wereldwijd met één keer klikken 
met elkaar in contact brengt. Door de 
pandemie vindt er alleen maar meer 
handel online plaats. Daarom is het nu 
belangrijker dan ooit dat IFAW haar 
belangrijke werk voortzet, samen met 
partners uit de private sector, 
internationale beleidsfora en 
consumenten. Zo maken we samen een 
einde aan wildlifecrime via internet en 
beschermen we onze meest bedreigde 
diersoorten. 

Samenwerking met partners 
essentieel: samen maken wij 
een verschil

Binnen de Coalition to End Wildlife 
Trafficking Online werken 
toonaangevende bedrijven op het gebied 
van onlinetechnologie, e-commerce en 
sociale media van heel de wereld samen 
met het Wereld Natuur Fonds (WNF), het 
Wildlife Trade Monitoring Network 
(TRAFFIC) en IFAW voor een 
industriebrede aanpak om de online 
handel in wilde dieren terug te dringen. 
De coalitie richt zich op afstemmen van 
bedrijfsbeleid, industriebrede 
samenwerking, gebruikerstraining, het 
mobiliseren van spotters, diepgaande 
bedrijfstraining en verbeteringen op het 
gebied van machinaal leren.

In maart 2020 werd voor het tweejarige 
bestaan van de coalitie tussen, IFAW, 
WWF en TRAFFIC het rapport Offline and 
In the Wild gepubliceerd, waarin de 
successen van de coalitie tot dusver 
worden beschreven: het blokkeren of 
verwijderen van drie miljoen advertenties 
van (producten van) verboden 
diersoorten, trainingen aan een kleine 470 
medewerkers en ruim 4.500 dubieuze 
advertenties die door cyberspotters 
werden gelinkt aan bedrijven.

Ook hebben er zich twee nieuwe partijen 
bij de coalitie aangesloten: het Franse 
Leboncoin en het Duitse Deine Tierwelt. 

In boekjaar 2020 presenteerde IFAW met 
trots het Wildlife Cyber Spotter Program. 
29 vrijwilligers in Duitsland, Frankrijk en 

wildlifecrime via internet

  Een Sunda schubdier loopt  op een 
bosbodem in Vietnam.

470
 
personeel opgeleid in twee jaar

29 vrijwilligers
 
opgeleid voor het 
cyberspotterprogramma

3.000
advertenties (van producten van) 
wilde dieren verwijderd van 10 
platforms

  Meer informatie 
 
Article: Wildlife crime is een 
kwestie van vraag en aanbod 
https://www.ifaw.org/nl/projecten/
preventie-van-online-wildlife-
crime-wereldwijd 
 
Coalition to End Wildlife 
Trafficking Online  
https://www.
endwildlifetraffickingonline.org/ 
 
Artikel: Techbedrijven verwijderen 
drie miljoen online-advertenties 
van handel in wilde dieren 
https://www.ifaw.org/nl/press-
releases/techbedrijven-wildlife-
criminaliteit-online 
 
Rapport: Offline and in the Wild 
https://www.ifaw.org/uk/resources/
offline-and-in-the-wild 
 
Artikel: Nieuw EU-initiatief om 
wildlifecrime via internet een 
halt toe te roepen 
https://www.ifaw.org/uk/news/
new-eu-initiative-to-counter-
surging-wildlife-cybercrime 
 
Artikel: Eerste conferentie op 
hoog niveau over illegale handel 
in wilde dieren in Noord- en Zuid-
Amerika 
https://www.ifaw.org/uk/news/
illegal-wildlife-trade-conference-
peru

China hebben inmiddels de training 
afgerond. De vrijwilligers doorzoeken 
online handelplatforms op het aanbieden 
van levende dieren of delen van dieren. Zij 
hebben meer dan 3.000 advertenties van 
(producten van) wilde dieren op 10 
platforms opgespoord. Deze advertenties 
zijn inmiddels verwijderd.

IFAW werkt daarnaast samen met partners 
aan een tweejarig project dat is gericht op 
het opsporen en ontmantelen van 
criminele netwerken die in of via de EU 
handelen in wilde dieren. Het project is 
financieel mogelijk gemaakt door het 
Fonds voor interne veiligheid van het 
Directoraat-generaal Migratie en 
Binnenlandse Zaken van de Europese 
Commissie en wordt geïmplementeerd 
via een samenwerkingsverband van IFAW, 
WWF, INTERPOL en de Belgische douane, 
met ondersteuning in natura van TRAFFIC. 
Dit “Disrupting and dismantling wildlife 
cybercriminals and their networks in the 
European Union” project helpt bij het 
trainen van douane, politie en andere 
wetshandhavers in heel Europa om handel 
in wilde dieren op te sporen en af te 
schrikken. Bezorgdiensten en online 
technologiebedrijven worden ook bij dit 
project betrokken.

Voortgang boeken via 
internationale beleidsfora

IFAW heeft met een effectieve 
lobbycampagne er mede voor gezorgd 
dat er belangrijke wijzigingsvoorstellen 
zijn aangenomen tijdens de 18e 
Conferentie van de Partijen (CoP18) van 
de Conventie inzake de Internationale 
Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en 
Planten (CITES), die in augustus 2019 in 
Genève (Zwitserland) plaatsvond. De 
wijzigingen hebben specifiek betrekking 
op het tegengaan van wildlifecrime via 
internet. Zij doen een beroep op partijen 
om nationale maatregelen te bespreken of 
te ontwikkelen, zodat wildlifecrime op een 
effectieve wijze wordt aangepakt en dat er 
toereikende middelen zijn om deze 
misdrijven te onderzoeken. 

De wijzigingen zullen ertoe bijdragen dat 
er nationale monitoringsprogramma’s 
worden opgezet en dat in samenwerking 
met onlineplatforms dit onderwerp breed 
onder de aandacht wordt gebracht. 
Tijdens de conferentie zette Yvonne 
Higuero, de nieuwe secretaris-generaal 
van CITES, ‘online wildlifecrime’ hoog op 
de agenda en het thema kwam ook 
meermaals terug in haar speeches en in 
haar slotwoord.

Online wildlifecrime stond ook hoog op 
de agenda van de Americas Regional 
Conference on Illegal Wildlife Trade, de 
eerste conferentie op hoog niveau over 
illegale handel in wilde dieren in Noord- 
en Zuid-Amerika, waaraan landen uit 
Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en het 
Caraïbische gebied deelnamen. De 
tweedaagse conferentie werd gehouden 
in Lima (Peru) in oktober 2019 en had als 
doel om afspraken te maken over 
effectieve bestrijding van wildlifecrime. 
De intentieverklaring om ‘wildlifecrime via 
internet effectief te bestrijden met boetes, 
straffen en sancties’ werd door 
eenentwintig partijen ondertekend.

ifaw neemt het voortouw in 
bestrijden wildlifecrime via 
internet 

IFAW wordt steeds breder gezien als 
organisatie die wereldwijd de strijd 
aanvoert tegen online wildlifecrime.  
In boekjaar 2020 hebben wij onze 
waardevolle expertise ingebracht bij 
bedrijven, overheden, wetshandhavers, 
intergouvernementele organisaties, 
financiers en consumenten. IFAW heeft 
onder meer ervaring en expertise 
ingebracht bij:

 De 18e Conferentie van de Partijen 
(CoP18) van de Conventie inzake de 
Internationale Handel in Bedreigde 
Uitheemse Dieren en Planten (CITES)

 Americas Regional Conference on 
Illegal Wildlife Trade in Peru (oktober 
2019)

 De meeting van de INTERPOL Wildlife 
Crime Working Group in Singapore 
(november 2019)

 De wildlifecrime workshop van de 
General Police Equipment Conference 
(GPEC) in Frankfurt, Duitsland (februari 
2019)  

 De bijeenkomst van de Coalition to End 
Wildlife Trafficking Online in New York 
(maart 2020)

 De onlinepresentatie over het 
bestrijden van wildlifecrime via internet 
voor het kader van ByteDance (de 
moedermaatschappij van Tiktok/
Douyin) (mei 2020)
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  Stichting IFAW mocht in het boekjaar 
2016/2017 een subsidiebijdrage 
ontvangen van Stichting Adessium 
die werd verlengd in het boekjaar 
2018/2019 ter financiering van 
een project ter ondersteuning 
van IFAW’s internationale strijd 
tegen wildlifecriminaliteit via 
internet in Europa en Rusland. 
De subsidieovereenkomst werd 
inhoudelijk en financieel afgerond 
in het boekjaar 2020 (Totale 
subsidiebijdrage 2017-2020: €280.000). 
Zie jaarrekening, toelichting 2.6.1c 
Baten van andere organisaties zonder 
winststreven, werkelijke kosten 
2019/2020 €33.943 (€63.983  
in 2018/2019).

3 miljoen 
 
lijsten van verboden soorten die 
binnen twee jaar zijn geblokkeerd  
of verwijderd

https://www.ifaw.org/nl/projecten/preventie-van-online-wildlife-crime-wereldwijd
https://www.ifaw.org/nl/press-releases/techbedrijven-wildlife-criminaliteit-online
https://www.ifaw.org/nl/press-releases/techbedrijven-wildlife-criminaliteit-online
https://www.ifaw.org/uk/resources/offline-and-in-the-wild
https://www.ifaw.org/uk/resources/offline-and-in-the-wild
https://www.ifaw.org/nl/projecten/preventie-van-online-wildlife-crime-wereldwijd
https://www.ifaw.org/nl/projecten/preventie-van-online-wildlife-crime-wereldwijd
https://www.ifaw.org/nl/projecten/preventie-van-online-wildlife-crime-wereldwijd
https://www.endwildlifetraffickingonline.org/
https://www.endwildlifetraffickingonline.org/
https://www.ifaw.org/nl/press-releases/techbedrijven-wildlife-criminaliteit-online
https://www.ifaw.org/nl/press-releases/techbedrijven-wildlife-criminaliteit-online
https://www.ifaw.org/nl/press-releases/techbedrijven-wildlife-criminaliteit-online
https://www.ifaw.org/uk/resources/offline-and-in-the-wild
https://www.ifaw.org/uk/resources/offline-and-in-the-wild
https://www.ifaw.org/uk/news/new-eu-initiative-to-counter-surging-wildlife-cybercrime
https://www.ifaw.org/uk/news/new-eu-initiative-to-counter-surging-wildlife-cybercrime
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https://www.ifaw.org/uk/news/illegal-wildlife-trade-conference-peru
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https://www.ifaw.org/nl/nieuws/nieuw-eu-initiatief-pakt-wildlife-cybercrime-aan
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In 2018 deed IFAW Nederland onderzoek 
naar het aanbod van ivoor door 
veilinghuizen, waarbij werd geconstateerd 
dat er veel misgaat. Het meeste ivoor 
werd verkocht door aanbieders uit Europa 
via het in Nederland gevestigde online 
veilinghuis Catawiki. Zogenaamd antiek 
(bewerkt) ivoor vormde hierbij het 
grootste probleem, onder meer door  
het taxeren vanaf foto’s en het ontbreken 
van de juiste bewijzen van de 
bewerkingsdatum van het ivoor.  
Destijds werden er ook nog slagtanden 
(onbewerkt ivoor) aangeboden. 

Catawiki paste naar aanleiding van  
het onderzoek zijn beleid per 1 januari 
2019 aan. Ook de Nederlandse overheid 
nam maatregelen om de handel in ivoor  
te beperken door het instellen van  
een verbod op onbewerkt ivoor en  
het aanscherpen van de 
deskundigenverklaringen, die nodig zijn 
om aan te tonen dat het ivoor antiek is. De 
overheid organiseerde ook een 
voorlichtingsdag voor antiquairs, 
taxateurs en veilinghuizen om de regels 
uit te leggen. Op verzoek van IFAW werd 
een inleverpunt voor ivoor en andere 
producten van beschermde wilde dieren 
geopend. Dit blijkt een groot succes te 
zijn. Ook verzekerde het ministerie IFAW 
dat ze zich in blijft zetten voor striktere 
regelgeving op Europees niveau.  

Ondertussen monitorde IFAW 
steekproefsgewijs het aanbod op 
Catawiki. We vonden helaas nog steeds 
voorbeelden van aanbiedingen waarbij de 
wettelijke regels en het eigen beleid van 
Catawiki niet worden gevolgd. Zo wordt in 
het midden gelaten van welk materiaal 
een voorwerp is gemaakt, of er staat 
vermeld dat het zou gaan om been. 
Objecten in moderne stijl worden 
aangeboden met antiekverklaringen. 
Sommige verkopers schrijven zelfs hun 
eigen deskundigenverklaring. Ook bleek 
de taxateur, van wie bij eerder onderzoek 
niet toegestane taxaties vanaf foto’s 
waren gevonden, door te gaan met deze 
praktijken.  

Catawiki heeft nu een belangrijke stap 
gezet door op aandringen van IFAW in 
gesprek te gaan met de Nederlandse 
handhavingsautoriteiten en opnieuw te 
kijken hoe mogelijke illegale handel kan 
worden voorkomen. Het stimuleren van 
betere samenwerking tussen online 
platformen en handhavers voor betere 
controle is een belangrijk speerpunt in 
IFAW’s werk tegen de illegale 
onlinehandel in wilde dieren.

monitoren van de ivoorhandel 
in Nederland

400.000
 
aantal Afrikaanse olifanten, 
vergeleken met 1,3 miljoen in  
de jaren zeventig 

20.000
 
aantal olifanten dat elk jaar wordt 
gedood voor ivoor

   Het RVO-kantoor (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland) in Den Haag 
is het officiële inleverpunt voor 
voorwerpen van beschermde planten 
en dieren.

  Meer informatie 
 
Artikel: Ivoorhandel door 
Nederlandse veilinghuizen 
https://www.ifaw.org/nl/documenten/
Ivoorhandel-door-Nederlandse-
veilinghuizen 
 
Artikel: Beleidsregel afwijzing 
aanvragen certificaten voor handel 
binnen de Europese Unie in ruw 
olifantenivoor 
https://wetten.overheid.nl/
BWBR0042077/2019-04-02 
 
Artikel: Informatieblad: Antiek en 
andere preconventie objecten 
https://www.taxateurs-vrt.nl/
sites/default/files/Bijlage%201%20
-Handel%20Ivoor%2C%20Bont%20etc..
pdf 
 
Artikel: Voorlichtingsdag 
https://ondernemersplein.kvk.nl/
evenementen/ 
 
Artikel: voorkom illegale handel 
in voorwerpen van beschermde 
planten en dieren en lever ze in 
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/
voorkom-illegale-handel-in-
voorwerpen-van-dieren 
 
Artikel: Cobrakoppen, slagtanden, 
een reuzenschildpad: het 
inleverpunt beschermde dieren 
werkt 
https://www.omroepwest.nl/
nieuws/3983571/Cobrakoppen-
slagtanden-een-reuzenschildpad-
het-inleverpunt-beschermde-dieren-
werkt
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https://www.ifaw.org/nl/documenten/Ivoorhandel-door-Nederlandse-veilinghuizen
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https://ondernemersplein.kvk.nl/evenementen/laat-u-bijpraten-tijdens-de-voorlichtingsdag-over-ivoor/baarn-2019-10-29-0930/
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/voorkom-illegale-handel-in-voorwerpen-van-dieren
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bescherming 
van de oceanen

Het leven in de oceaan wordt bedreigd. IFAW zet zich in voor 
betere bescherming van walvissen en andere zeediersoorten,  
en voor leefgebieden in oceanen wereldwijd. Wij richten ons 
specifiek op de gevaren van verstrikking in visnetten, 
aanvaringen door schepen, onderwaterlawaai, commerciële 
walvisvaart en klimaatverandering. Of het nu gaat om het 
stimuleren van alternatieve industriële praktijken of het lobbyen 
voor strengere wetten, onze focus ligt op oplossingen waarbij 
dieren en mensen samen in balans zijn.  

Dr. Sidney Holt, 1926–2019

Met groot verdriet namen wij kennis van het overlijden van dr. 
Sidney Holt in december 2019. Sidney was jarenlang onze 
mentor, adviseur en collega. Zijn unieke bijdrage aan 
bescherming van de oceanen en zijn grote nalatenschap als 
leider in de wereldwijde campagne om een einde te maken aan 
de commerciële walvisvaart zijn even onmetelijk als de oceaan 
en zullen ons en de komende generaties blijvend inspireren. 
Sidney was tot aan het einde toe scherp van geest en actief. Hij 
prees zichzelf gelukkig dat hij het einde van de walvisvaart in 
Antarctica nog mocht meemaken en zien dat de Internationale 
walvisvaartcommissie in de 21e eeuw was uitgegroeid van een 
club van walvisvaarders tot internationaal orgaan voor de 
bescherming van walvissen, een koers die hij zelf 60 jaar geleden 
had ingezet. Vaarwel, dierbare vriend. Goed gedaan.
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Zie jaarrekening Stichting IFAW, toelichting 2.6.9 
Besteding toegerekend aan kernactiviteiten IFAW, 
Bescherming van zeeën, Werkelijke kosten 2019/2020 
€24.405 (2018/2019 €44.739,-) 



44 45International Fund for Animal Welfare Jaarverslag 2019-2020

Na zeventien jaar campagnevoeren om 
een einde te maken aan de commerciële 
walvisvaart in IJsland is er nu eindelijk 
goed nieuws. Voorjaar 2020 meldde 
IJsland dat er in dat kalenderjaar niet zou 
worden gejaagd op dwerg- en gewone 
vinvissen. Dit betekende voor IJsland het 
tweede jaar op rij zonder walvisjacht.

Het einde van de IJslandse walvisjacht is 
goed nieuws voor walvissen, IJsland en 
voor de bescherming van de oceanen 
wereldwijd. IFAW vindt dit een geweldige 
prestatie van onze partners en vrienden in 
IJsland die hebben gestreden voor het 
einde van het wrede en zinloze doden van 
dwerg- en gewone vinvissen en het 
stoppen met de consumptie van 
walvisvlees door buitenlandse toeristen.

Het laatste bedrijf dat nog jaagde op 
vinvissen heeft in een openbare verklaring 
aangekondigd dat het stopt met deze 
activiteiten. Teleurstellende inkomsten en 
de uitbreiding van het walvisreservaat in 
Faxaflói-baai, net iets buiten Reykjavík, 
werden als belangrijkste redenen 
genoemd. IFAW heeft het initiatief 
genomen tot en een belangrijke rol 
gespeeld bij het opzetten van dit 
walvisreservaat en de uitbreiding daarna.

Het allerlaatste bedrijf dat nog op 
vinvissen jaagt, moet nog een officiële 
verklaring geven over de toekomst van 
het bedrijf en of het de commerciële 
walvisvaart zal hervatten in 2021. In 
IJsland is een meerderheid van de 
bevolking voor het stoppen van de jacht 
op walvissen. Er is nog maar weinig 
sympathie te bespeuren voor de laatste 
walviswaarders. IFAW startte de grootste 
campagne ooit in IJsland om definitief een 
einde te maken aan de walvisvaart. De 
petitie werd door ruim 174.000 mensen 
ondertekend en is aangeboden aan de 
IJslandse regering.

In IJsland werd vroeger met een harpoen 
op de vinvis gejaagd. De vinvis is het op 
één na grootste dier op aarde; het 
vinvisvlees werd voornamelijk 
geëxporteerd naar Japan. Dwergvinvissen 
werden gedood voor de binnenlandse 
markt voor walvisvlees, maar 
hoofdzakelijk gebruikt om aan 
nieuwsgierige toeristen voor te schotelen. 
IJsland begon in 2003, na een stop van 13 
jaar, weer met de commerciële 
walvisvaart en doodde sindsdien meer 
dan 1.500 vinvissen en dwergvinvissen. 
Sindsdien zet IFAW zich samen met 
IJslanders in om walvissafari’s te 
promoten als verantwoord alternatief voor 
de wrede walvisjacht.

einde van de  
walvisvaart in IJsland

Bescherming van de Oceanen

  Jaarlijks bezoeken meer dan 2,3 
miljoen toeristen IJsland, waarbij 
recente gegevens aantonen dat ten 
minste 17% van hen walvis gaat 
spotten. IFAW’s Meet Us Don’t Eat 
Us-campagne promoot walvis kijken 
als verantwoordelijk en economisch 
alternatief voor de walvisjacht.

  Een bultrug springt in de wateren 
van Eyjafjörður Fjord in Noord-
IJsland.

1990
 
IFAW financiert  
haar eerste studie 
naar mogelijkheden 
voor commercieel 
walvisspotten in 
IJsland.  

2001
 
IFAW publiceert: “Whale 
watching 2001 worldwide: 
tourism numbers, 
expenditures, and 
expanding socioeconomic 
benefits” (Erich Hoyt).

2017
 
Naar aanleiding van een  
IFAW-petitie, met meer dan 48.000 
handtekeningen, wordt de Faxaflói 
Baai als natuurreservaat vergroot. 
Hierdoor krijgen dwergvinvissen een 
betere bescherming en wordt 
walvisspotten verbeterd omdat de 
walvisvaarders verder van de kust 
geduwd worden. De jacht wordt 
hierdoor niet rendabel. 

2019
 
Voor de eerste keer ooit blijkt  
uit een peiling van Gallup/IFAW  
dat de steun voor de jacht op 
dwergvinvissen onder IJslanders  
is gedaald tot minder dan 40%. Uit 
de peiling blijkt ook dat 89% van 
de IJslanders nooit walvisvlees eet 
en slechts 1.2% het regelmatig eet.

2005
 
De eerste 
internationale 
workshop over 
walvisspotten  
in IJsland, 
georganiseerd 
door IFAW.

2020
 
IFAW’s campagne “Meet Us Don’t  
Eat Us” zorgt ervoor dat 174.000 
mensen beloven geen walvisvlees  
te eten en roepen de IJslandse 
regering op om de walvisjacht  
te eindigen. Dit is tot nu toe  
de grootste petitiecampagne  
van IJsland.

2011
 
IFAW en IceWhale lanceren de ‘Meet 
Us Don’t Eat Us’-campagne om 
toeristen te ontmoedigen 
walvisvlees tijdens hun tijd in 
IJsland te proeven. Ook ontmoedigen 
we met deze campagne  restauranten 
om een ‘Walvis Vriendelijk’ 
restaurantbeleid te voeren waarbij 
geen walvisvlees wordt geserveerd. 
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Het terugdringen van de negatieve impact 
van scheepvaart op het leven in zee en 
het mariene milieu, evenals bewustmaking 
van de schadelijke effecten van continu 
onderwaterlawaai door schepen, zijn 
binnen de activiteiten van IFAW vaste 
onderdelen van het programma. 
Scheepsschroeven zijn de grootste 
boosdoener voor dit lawaai. De toename 
van de grootte, snelheid en het aantal 
schepen wereldwijd heeft ertoe geleid dat 
het continue kabaal in de oceanen 
wereldwijd steeds luider en luider wordt. 

Technische aanpassingen en lagere 
snelheden zijn de beste manieren om het 
volume van het onderwaterlawaai 
afkomstig van schepen terug te 
schroeven. IFAW lobbyt bij de 
International Maritime Organization (IMO), 
die namens de Verenigde Naties toeziet 
op scheepsverkeer en maritieme 
veiligheid, om de kwestie op de 
werkagenda van het Marine Environment 
Protection Committee te krijgen. IFAW 
heeft een position paper ingediend die 
wordt gesteund door een brede coalitie 
van ngo’s. Wij roepen ook regeringen op 
om zich hierbij aan te sluiten.

Bij lagere vaarsnelheden wordt niet alleen 
het volume lager gezet van dit continue 
achtergrondlawaai, maar zijn er ook 
minder scheepsaanvaringen en minder 
broeikasgasemissies. In boekjaar 2020 
werd het verband tussen vermindering 
van snelheid en voordelen voor het milieu 
onderbouwd in een research paper van 
Russell Leaper van IFAW: ‘The Role of 
Slower Vessel Speeds in Reducing 
Greenhouse Gas Emissions, Underwater 
Noise and Collision Risk to Whales’ en 
gepubliceerd in Frontiers for Marine 

Science. Het onderzoek laat zien dat  
zelfs met een beperkte vermindering  
van vaarsnelheden van 10%-15% het 
sterftecijfer onder walvissen - als  
gevolg van scheepsaanvaringen  
of scheepslawaai - naar alle 
waarschijnlijkheid met zo’n 50% zal  
dalen. Op basis van deze bevindingen 
roept IFAW op tot een vermindering van 
vaarsnelheden met 10%. Wij zoeken ook 
de samenwerking op met de visserijsector 
om tot integrale oplossingen van het 
probleem te komen. Daarover zijn wij in 
gesprek met negen internationale 
rederijen en scheepvaartorganisaties.

Het risico dat walvissen tegen  
schepen botsen (‘scheepsaanvaringen’)  
is groot, maar nog steeds onderbelicht. 
Deskundigen schatten in dat als wij één 
walvis met (fatale) verwondingen als 
gevolg van een botsing met een schip  
in het vizier hebben, er nog twintig 
walvissen buiten ons gezichtsveld zijn  
die hetzelfde lot ondergaan.

Bedreigde potvissen 
beschermen tegen 
scheepsaanvaringen  
in Griekenland 

Wij werken samen met onze lokale 
partners in Griekenland om oplossingen 
te vinden voor de bedreigde populatie 
van potvissen in de Helleense Trog, iets 
ten westen van Griekenland, waar het 
risico op aanvaringen hoog is. Afgelopen 
jaar hebben ook de Griekse overheid, de 
Griekse afdeling van de Internationale 
Koopvaardijkamer (ICS) en de Unie van 
Griekse scheepsreders hierbij 
aangehaakt. Er vindt nu overleg plaats op 

ministerieel niveau om de opties te 
bespreken voor het verminderen van het 
risico op aanvaringen om deze bedreigde 
walvissen beter te beschermen.

Om veranderingen tot stand te brengen, 
bundelen wij onze krachten eveneens met 
andere ngo’s om politieke besluitvorming 
af te dwingen en aandacht te vragen voor 
de grote gevolgen van menselijke 
activiteiten voor zeedieren. Een 
hartverscheurend voorbeeld maakte 
wereldwijd grote indruk: voorjaar 2020 
werd in de Middellandse Zee een vinvis 
gespot met volledig geamputeerde 
staartvinnen. Als snel werd duidelijk dat 
de walvis niet alleen het slachtoffer was 
geworden van een scheepsaanvaring, 
maar ook van verstrikking in visnetten, 
waardoor hij zijn staarvinnen was 
kwijtgeraakt. IFAW zet zich samen met 
andere partijen in voor slimme 
oplossingen voor deze vreselijke 
bedreigingen voor dierenpopulaties en 
dierenwelzijn. De dood van deze dieren  
is te voorkomen.

wij zijn op zoek 
naar holistische 
oplossingen en 
werken samen 
met de industrie

de negatieve impact  
van scheepvaart met  
de industrie terugdringen

  Een noordkaper zwemt door  
het scheepvaartverkeer. 

  Een potvis springt met zijn 
lichaam bijna helemaal boven  
het wateroppervlak uit.
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IFAW zet zich ook in voor behoud van de 
ernstig bedreigde noordkaper. Er zijn nu 
nog maar een kleine 360 noordkapers 
over en de focus ligt op het terugdringen 
van de bedreigingen in hun kritische 
habitat voor de oostkust van Noord-
Amerika.

Deze walvissen lopen groot gevaar om 
verstrikt te raken in verouderde visnetten 
of om geraakt te worden door boten en 
schepen. Ons werk is nu urgenter dan 
ooit, omdat slechts 25% van deze 
walvissen volwassen vrouwtjes zijn die in 
staat zijn om kalfjes voort te brengen en 
voor aanwas van de populatie te zorgen. 
Het overlijden van één dier kan al de 
balans laten doorslaan naar uitsterving 
van de hele soort. Een tragisch feit is dat 
twee pasgeboren kalfjes in 2020 werden 
gedood, waarmee het aantal overleden (of 
vermoedelijk overleden) noordkapers 
sinds 2017 inmiddels is opgelopen naar 
43. Des te triester is dat dit betekent dat 
bijna 12% van de populatie in drie jaar tijd 
is overleden. In alle gevallen waar de 
doodsoorzaak met zekerheid kon worden 
vastgesteld, was het overlijden het gevolg 
van menselijke activiteit (verstrikkingen en 
scheepsaanvaringen).

De prioriteit van ons team ligt op het 
mobiliseren van de visserijsector, 
overheid en lokale stakeholders om 
oplossingen te ontwikkelen en te 
implementeren om deze walvissen te 
beschermen. Voor behoud van de 
noordkaper is het van essentieel belang 
om vistuig zonder touwen te ontwikkelen 
en te gebruiken, zodat er veel minder 
gebruik wordt gemaakt van verticale 
markeringstouwen. Zo zwemmen 
walvissen veilig via migratiecorridors naar 
hun essentiele leefgebied. Wij voeren nu 
samen met de visserijsector, 
wetenschappers en technologiebedrijven 
trials uit met touwloze visnetten om die 
versneld te kunnen inzetten als duurzame 
oplossing voor de lange termijn. 

Om verder het risico op 
scheepsaanvaringen terug te dringen 
geven wij voorlichting aan rederijen en 
wijzen wij op het belang van het naleven 

van snelheidsbeperkingen. Via de mobiele 
app Whale Alert kunnen commerciële 
schepen en plezierboten zien waar de 
‘safety zones’ zijn en in realtime 
doorgeven als zij daar toch walvissen 
aantreffen om de kans op 
scheepsaanvaringen drastisch te 
verminderen. 

IFAW heeft een campagne opgezet om 
het publiek te doordringen van de ernst 
van de situatie en noodzakelijke 
aanpassingen van regelgeving te 
bepleiten om deze ernstig bedreigde 
diersoort beter te beschermen.

Het pleidooi van IFAW voor betere wet- en 
regelgeving heeft bijgedragen aan de 
toezegging van USD 3 miljoen binnen het 
steunpakket van de Amerikaanse overheid 
voor bescherming van de noordkaper 
voor het boekjaar 2020. Daarbij is er USD 
1 miljoen beschikbaar gesteld voor een 
pilotprogramma voor het ontwikkelen van 
innovatieve visnetten met veel minder 
risico op verstrikkingen. Onze initiatieven 
hebben er ook toe geleid dat de SAVE 
Right Whales Act opnieuw door het 
Amerikaanse Huis van Afgevaardigden  
en de Senaat in behandeling is genomen. 
Het wetsvoorstel betreft een subsidie  
van USD 50 miljoen voor de komende  
tien jaar voor een gezamenlijk 
onderzoeksprogramma met de nadruk  
op bescherming van de noordkaper. Het 
voorstel is met steun van beide partijen 
aangenomen en de eindstemming staat 
gepland voor najaar 2020. 

Daarnaast heeft IFAW opdracht gegeven 
voor ‘Ropeless is Real’, een kritisch 
onderzoek naar de effectiviteit van het 
gebruik van touwloze visnetten om het 
verstrikkingsrisico voor noordkapers 
drastisch te beperken. Het rapport werd 
in mei 2020 gepubliceerd als onderdeel 
van een bredere campagne waarbij ruim 
5.500 IFAW-donateurs uit alle 50 staten 
van de VS de National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) 
opriepen om meer maatregelen te nemen 
om noordkapers te beschermen tegen 
verdere verstrikkingen en 
scheepsaanvaringen.

slechts 25% van 
de overgebleven 
walvissen zijn 
vrouwtjes die 
zich kunnen 
voortplanten

3 miljoen  
US dollar 
is in dit fiscale jaar gefinancierd 
voor het behoud van de noordkapers 
via een federaal steunpakket.

1 miljoen US dollar  
hiervan is voor een pilot om  
de ontwikkeling van innovatieve   
vismethodieken mogelijk te maken

campagne voor het  
redden van de noordkaper

  Een noordkaper-moeder met haar 
kalf.

  Meer informatie 
 
Whale Alert informatie 
http://www.whalealert.org/ 
 
Rapport: Ropeless is real 
https://sustainableseas.
blog/2020/05/18/ropeless-is-real-
the-report/
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redden van 
zeezoogdieren

Het reddingsprogramma van zeezoogdieren van IFAW hanteert 
een hoge standaard voor dierenwelzijn en wetenschappelijk 
onderzoek naar het stranden van zeezoogdieren en bestaat 
inmiddels al 22 jaar. De hulpacties van ons team binnen het kader 
van dit reddingsprogramma dwingen wereldwijd veel respect af. 
Inmiddels zijn wij ruim 5.500 keer in actie gekomen. Wij kunnen 
dan ook met zekerheid stellen dat elk spoedtelefoontje niet 
alleen een kans biedt om een individueel dier in nood te helpen, 
maar ook een kans is om onze kennis te vergroten over het leven 
in zee en bij te dragen aan het floreren van de soort. 

In boekjaar 2020 is ons team 257 keer in actie gekomen bij 
meldingen van gestrande zeezoogdieren. In 34 gevallen ging het 
om kleine zeezoogdieren (cetacea, zoals kleine walvissen, 
dolfijnen en bruinvissen), waarvan 21 dieren na behandeling weer 
werden vrijgelaten in zee. 

Naast noodhulp en onderzoekswerk geeft het reddingsteam van 
zeezoogdieren van IFAW ook trainingen aan andere 
reddingteams om welzijn, verzorging en veterinaire zorg van 
gestrande zeezoogdieren over de hele wereld te bevorderen. Bij 
ons werk betrekken en trainen wij ook gemotiveerde leden uit 
lokale gemeenschappen om als vrijwilliger te helpen bij 
reddingsacties. Door samen te werken met de mensen die het 
dichtst bij de dieren wonen, dragen wij ook bij aan een betere 
toekomst voor dieren.

Hoofdstuk 4

  Hoogtepunten in cijfers 
 
Zie jaarrekening Stichting IFAW, toelichting 2.6.9 
Besteding toegerekend aan kernactiviteiten IFAW, Redding 
en research gestrande zeezoogdieren, Werkelijke kosten 
2019/2020 €334.216 (2018/2019 €127.000,-)   
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In 2017 kreeg IFAW een Prescott Grant, een 
subsidie om het voortouw te nemen in een 
onderzoek naar het op afstand toedienen van 
medicijnen aan gewonde of verstrikte 
walvissen. Het pijltjessysteem dat bij het 
project werd gebruikt, is ontworpen door 
biologen en dierenartsen van de National 
Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA), Woods Hole Oceanographic 
Institution en het Center for Coastal Studies, 
in samenwerking met de fabrikant van het 
systeem in Nieuw-Zeeland. 

Hoewel het systeem aanvankelijk is 
ontwikkeld voor het tijdelijk verdoven van een 
dier dat op een ingewikkelde manier verstrikt 

  Op 10 januari ontving de 
bemanning van het Georgia 
Department of Natural Resources 
beoordelingsbeelden van een 
gewond walviskalf. Foto van: 
Florida Fish and Wildlife 
Conservation Commission.

op afstand medicijnen 
toedienen aan walvissen 

de eerste keer dat 
we een walviskalf 
op afstand 
medicatie hebben 
toegediend

is geraakt en anders niet kan worden 
bevrijd, kan het systeem evengoed 
worden ingezet bij andere medische 
ingrepen, zoals het toedienen van 
antibiotica. 
 
Na jaren van voorbereiding en testen van 
de apparatuur werd in januari 2020 het 
systeem door ons reddingsteam van 
zeezoogdieren voor het eerst in de 
praktijk gebruikt. Voor dit project heeft 
NOAA een speciaal team samengesteld 
waarvan ook het reddingsteam van IFAW 
deel uitmaakt. In Florida werd het systeem 

door het team met succes gebruikt voor 
het toedienen van antibiotica aan een 
pasgeboren noordkaperkalf dat 
slachtoffer was geworden van een 
scheepsaanvaring. Dit was een historisch 
moment, omdat er nog nooit eerder op 
afstand medicijnen waren toegediend aan 
een noordkaper.  
 
Ons team oefent verder met het systeem 
en houdt het stand-by zodat het meteen 
kan worden ingezet als dat nodig is.

Redden van Zeezoogdieren
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De populatie noordkapers, een van de 
meest bedreigde diersoorten ter wereld, 
is in de afgelopen vier jaar schrikbarend in 
aantal geslonken. Nu, nog meer dan ooit, 
doet het leven van elke walvis ertoe en 
daarom moeten wij alles doen wat maar 
mogelijk is om elk dier te redden. 

IFAW beschikt over een speciaal op maat 
gemaakt groot verdovingsgeweer, dat ook 
geschikt is voor het op afstand toedienen 
van medicijnen. Daarmee is ons 
reddingsteam voor zeezoogdieren het 
enige team ter wereld dat grote walvissen 
die vrij rondzwemmen medicijnen kan 
toedienen Dit systeem werd voor het eerst 
in januari 2020 gebruikt voor noodhulp 
aan een zwaargewond noordkaperkalf, 
iets buiten de kust van Georgia (VS). Het 
noordkaperkalf was nog maar een paar 
dagen oud en nu al slachtoffer geworden 
van een scheepsaanvaring. Het 
noodhulpteam slaagde erin om het kalf te 
traceren, zijn conditie te beoordelen en 
om op afstand antibiotica toe te dienen. 
Het was de eerste keer dat dit systeem 
voor het op afstand toedienen van 
medicatie werd gebruikt voor het 
behandelen van een noordkaper.  

In kalenderjaar 2019 kwam ons team 477 
keer in actie bij meldingen van 
strandingen en daarmee was dit ons 
drukste jaar ooit. Wij hebben het uiterste 
gevergd van ons team en onze middelen 
om elk dier de best mogelijke zorg te 
geven. In boekjaar 2020 is ons team 257 
keer in actie gekomen bij meldingen van 
gestrande zeezoogdieren, waaronder ook 
dieren uit andere regio’s en dieren die al 
eens eerder waren gestrand. In 34 
gevallen ging het om kleine 
zeezoogdieren (cetacea, zoals kleine 
walvissen, dolfijnen en bruinvissen), 
waarvan 21 dieren na behandeling weer 
zijn vrijgelaten in zee. De vrijgelaten 
dolfijnen zijn uitgerust met een tijdelijke 
satelliettag, zodat wij ze kunnen 
monitoren en daardoor in de toekomst 
beter kunnen anticiperen. 

Het team van IFAW dat necropsie verricht 
op grote walvissen is een autoriteit in de 
VS. Necropsie levert vaak informatie op 
die belangrijk is om walvissen beter te 
beschermen. In boekjaar 2020 verrichte 
het team elf necropsies op grote 
walvissen om hun doodsoorzaak te 
bepalen. Bij twee necropsies ging het om 
noordkapers en in beide gevallen werd 
vastgesteld dat menselijke actie 
(verstrikking en scheepsaanvaring) de 
doodsoorzaak was.

Ons reddingsteam van zeezoogdieren 
kreeg een felbegeerde Prescott-subsidie 
voor onderzoek naar de zeer 
besmettelijke Brucella-bacterie, die 
problemen met de vruchtbaarheid, 
hartaandoeningen en ernstig letsel kan 
veroorzaken, soms zelfs met de dood als 
gevolg. 

Met de uitbraak van COVID-19 kwam ons 
team ook een heel andere groep te hulp: 
artsen en verpleegkundigen. Het team 
doneerde zijn eigen voorraad van 
N95-maskers en ander persoonlijke 
beschermingsmiddelen aan lokale 
ziekenhuizen die met tekorten kampten. 

Maar de pandemie vroeg om meer 
aanpassingen. Veiligheidsprotocollen 
moesten grondig worden herzien om het 
risico van blootstelling aan COVID-19 voor 
onze noodhulpverleners in het veld zo 
goed mogelijk te beperken. Deze 
protocollen werden gedeeld met de 
andere afdelingen van IFAW en ook met 
onze regionale en internationale partners. 
Ook in deze moeilijke tijden slaagde ons 
team erin om in actie te komen bij 
meldingen van gestrande of gewonde 
zeezoogdieren en elk individueel dier  
de best mogelijke hulp te bieden.

de tijd dringt voor 
zeezoogdieren

  Het team werkt onvermoeibaar door 
om walvisachtigen te voorzien 
van humane zorg en ook van het 
vaak levensreddende transport van 
de gestrande dieren van ondiepe 
naar diepere wateren bij Cape Cod 
(Massachusetts).

  Meer informatie 
 
Artikel: Het project van IFAW 
om een van de grootste en meest 
bedreigde dieren ter wereld te 
redden  
https://www.ifaw.org/nl/dieren/
walvis 
 
Artikel: IFAW onderzoekt dood van 
noordkaperkalf 
https://www.ifaw.org/press-
releases/team-investigates-north-
atlantic-right-whale-death 
 
Video: Zeedieren raken verstrikt 
in visnetten, maar wij kunnen dit 
stoppen 
https://www.youtube.com/
watch?v=tAwSpaaSZFM 
 
Artikel: Onderzoek IFAW bevestigt: 
hoge sterftecijfer noordkaper door 
menselijk toedoen 
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/
hoog-sterftecijfer-noordkaper-
door-menselijk-toedoen

77 keer 
kwamen wij in 
actie in 2019 
en daarmee 
was het 
meteen het 
drukste jaar 
ooit  

Redden van Zeezoogdieren
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In 2018 ging IFAW de samenwerking aan 
met het walvisreddings- en kenniscentrum 
SOS Dolfijn. 2020 is het laatste jaar van de 
financiële steun van IFAW aan SOS Dolfijn 
ter overbrugging naar een zelfstandig 
opvangcentrum. Het afgelopen jaar 
werden verschillende trajecten uitgezocht 
met organisaties en gemeenten die 
welwillend tegenover een nieuw 
walviscentrum staan. Een hele klus voor 
de medewerkers van de organisatie. Zoals 
altijd stonden zij klaar om walvissen in 
nood te helpen en voorlichting te geven. 
Daarbij werkte het team aan een nieuwe 
trainingsvideo voor de strandings-
netwerken en een nieuw programma  
voor scholen.  

SOS Dolfijn kreeg ook dit jaar weer meer 
dan 100 oproepen. Het ging hierbij vooral 
om gestrande bruinvissen. Dit jaar werden 
er opvallend veel grote dolfijnen 
waargenomen in Nederlandse wateren, 
die hier normaal niet leven. SOS Dolfijn 
monitort de gezondheid van de dolfijnen, 
informeert en adviseert gemeenten en de 
strandingscoördinator van het ministerie 
van LNV. Daarnaast doet zij er alles aan 
om afgedwaalde zeezoogdieren weer 
naar open zee te krijgen. 

De reddingsacties van SOS Dolfijn kregen 
veel aandacht in de media. Hieronder 
volgen de twee populairste: 

  Een gewone dolfijn zwom helemaal naar 
de haven van Harlingen. Na anderhalve 
week wist het dier gelukkig zijn weg 
weer terug te vinden naar open zee. 
SOS Dolfijn kon een paar maanden later 

opnieuw naar Harlingen. Dit keer voor 
een gestreepte dolfijn, een zeldzame 
verschijning in de Nederlandse zee. De 
dolfijn werd nog een paar keer 
waargenomen, terwijl hij terug zwom 
naar de Noordzee.  

  Tuimelaar Zafar zwom vanuit Frankrijk 
helemaal mee met een zeilend 
vrachtschip, door de sluizen van 
IJmuiden naar het Amsterdamse 
havengebied. Het lukte SOS Dolfijn om 
Zafar weer naar zee te krijgen door hem 
mee te lokken met boeien. Helaas 
spoelde de dolfijn later toch aan op het 
strand van Wijk aan Zee. Hij miste zijn 
staartblad en is waarschijnlijk 
aangevaren door een schip.  

Bescherming van de bruinvis  
in de Nederlandse Noordzee

De Nederlandse overheid is onder 
internationale verdragen verplicht om de 
bruinvis in de Noordzee te beschermen. 
Het huidige beschermingsplan loopt na 
10 jaar af. SOS Dolfijn gaf input voor het 
nieuwe plan als expertorganisatie. Samen 
met IFAW, het Wereld Natuur Fonds en 
Stichting Rugvin werden voorstellen 
gedaan aan het ministerie van LNV voor 
meer concrete beschermings-
maatregelen. Het vorige plan was namelijk 
vooral gericht op onderzoek. De 
organisaties vragen om nu in te zetten op 
daadwerkelijke bescherming tegen 
onderwaterlawaai, botsingen met 
schepen, bijvangst en vervuiling.

samenwerking  
met SOS Dolfijn

  SOS Dolfijn helpt Zafar uit de 
haven van Amsterdam weer naar  
open zee.

  SOS Dolfijn monitort constant  
de conditie van Zafar.

  Meer informatie 
 
Artikel: Oproep om tuimelaar in 
IJmuiden met rust te laten  
https://nos.nl/artikel/2332867-
oproep-om-tuimelaar-in-ijmuiden-
met-rust-te-laten.html 
 
Artikel: Goed nieuws: Dolfijn gered 
met spel | Rolstoelrit van 100 
kilometer 
https://www.nu.nl/algemeen/6049068/
goed-nieuws-dolfijn-gered-met-spel-
rolstoelrit-van-100-kilometer.html

100+
is het aantal oproepen dat  
SOS Dolfijn dit jaar ontving

Redden van Zeezoogdieren in Nederland
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  Hoogtepunten in cijfers 
 
Stichting IFAW droeg bij aan 
de operationele kosten van 
SOS Dolfijn en aan het redden, 
rehabiliteren en verzorgen 
van dieren in boekjaar 2020, 
zie Jaarrekening, toelichting 
2.6.9 Besteding toegerekend aan 
kernactiviteiten IFAW, Bijdrage 
aan programma’s derden, Redding en 
research gestrande zeezoogdieren, 
Werkelijke kosten 2019/2020 
€113.500 (€127.000 in boekjaar 
2018/2019).

https://nos.nl/artikel/2332867-oproep-om-tuimelaar-in-ijmuiden-met-rust-te-laten.html
https://www.nu.nl/algemeen/6049068/goed-nieuws-dolfijn-gered-met-spel-rolstoelrit-van-100-kilometer.html
https://nos.nl/artikel/2332867-oproep-om-tuimelaar-in-ijmuiden-met-rust-te-laten.html
https://nos.nl/artikel/2332867-oproep-om-tuimelaar-in-ijmuiden-met-rust-te-laten.html
https://nos.nl/artikel/2332867-oproep-om-tuimelaar-in-ijmuiden-met-rust-te-laten.html
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redden van 
wilde dieren

In reactie op de uitbraak van COVID-19 hebben wij in ons 
reddingsprogramma aanpassingen aangebracht om onze 
medewerkers te beschermen en om het redden, rehabiliteren en 
weer vrijlaten van dieren veilig voort te zetten. Toen overal ter 
wereld lockdowns werden afgekondigd en de grenzen op slot 
gingen, werkte IFAW samen met lokale partners om erop toe te 
zien dat de dieren in de opvang nog steeds alle zorg kregen die 
ze nodig hadden. En daarbij dat de medewerkers over voldoende 
essentiële beschermingsmiddelen beschikten om alles 
draaiende te houden. 

Begin maart 2020 kwam er bij de drie reddingsprogramma’s van 
IFAW een grote stroom aanvragen binnen van projecten en 
organisaties overal ter wereld. In onze COVID-19-hulpstrategie 
kregen financiële steunaanvragen voor bioveiligheid, sanitaire 
voorzieningen en operationele ondersteuning prioriteit. De 
financiële steun werd gebruikt voor de aanschaf van persoonlijke 
beschermingsmiddelen en sanitaire stations, voor 
bioveiligheidsmaatregelen, de verzorging van dieren en om de 
salarissen uit te keren van de veterinaire staf.  

Dankzij onze inhouse-expertise en snelle mobilisatie slaagden wij 
erin om onze medewerkers en reddingsteams in de frontlinie snel 
te beschermen. In totaal hebben wij op 27 projectlocaties van 
partners en in 15 landen bijgedragen aan bescherming en zorg 
van mensen en dieren.  

 

Hoofdstuk 5

  Meer informatie  
 
Video: Wildlifecrime wereldwijd en COVID-19 
https://www.youtube.com/watch?v=wHLSIhnshvk

  Hoogtepunten in cijfers 
 
Zie jaarrekening Stichting IFAW, toelichting 2.6.9 
Besteding toegerekend aan kernactiviteiten IFAW, Redding 
van wilde dieren, Werkelijke kosten 2019/2020 €1.681.494 
(2018/2019 €1.377.816,-)  

https://www.youtube.com/watch?v=wHLSIhnshvk
https://www.youtube.com/watch?v=czWI6E_ufEY 
https://www.youtube.com/watch?v=czWI6E_ufEY 
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Het IFAW Beijing Raptor Rescue Center 
(BRRC) is in Beijing het enige 
rehabilitatiecentrum voor het opvangen 
en verzorgen van zieke en gewonde 
roofvogels, zoals haviken, adelaars, valken 
en uilen. Tussen 2001, het jaar waarin het 
BRRC werd opgericht, en juni 2020 zijn er 
in totaal 5.343 roofvogels opgevangen. In 
boekjaar 2020 zijn er 133 roofvogels 
opgevangen, en ging het om 22 
verschillende soorten. Dit jaar hebben wij 
in totaal 131 roofvogels weer vrijgelaten. 
Een deel hiervan werd in boekjaar 2020 
naar onze opvang gebracht en een aantal 
roofvogels zat al wat langer bij ons.

Het BRRC werkt met de Beijing Normal 
University, de Capital Normal University, 
het Institute of Zoology at the Chinese 
Academy of Sciences, en de China 
Agricultural University samen op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling. 
Dit gaat onder meer om het actief 
monitoren van ziektes bij roofvogels, 
bloedparasieten bij roofvogels en 
vaststellen van het geslacht met behulp 
van DNA. 

Het monitoren van onze vrijgelaten vogels 
via satelliettags levert waardevolle 
gegevens op over hun leven en de 
bewegingspatronen in het wild. Een 
Mongoolse buizerd die via satelliettags 
ruim twee jaar is gevolgd, trok naar 
Mongolië en uit de GPS-gegevens blijkt 
dat de buizerd daar is gebleven. 

Het BRRC werkt met de laatste 
wetenschappelijke methoden voor het 
redden, rehabiliteren en vrijlaten van 
roofvogels en hanteert de hoogste 
standaarden voor dierenwelzijn. Daarmee 
redt het BRRC niet alleen individuele 
roofvogels, maar maakt het mensen ook 
bewust van de bedreigingen voor wilde 
dieren en stimuleert het beleid en acties 
die natuurbehoud en dierenwelzijn 
bevorderen. 

Ondanks de COVID-19-pandemie is het 
BRRC erin geslaagd om uitstekend te 
zorgen voor de roofvogels in rehabilitatie 
en alles draaiende te houden, met 
veiligheidsprotocollen om de reddings- 
en rehabilitatiemedewerkers te 
beschermen. 

zieke en gewonde 
roofvogels verzorgen

Redden van Wilde Dieren

gorilla’s beschermen 
tegen COVID-19

In de Democratische Republiek Congo 
werkt het Gorilla Rehabilitation and 
Conservation Education Center (GRACE) 
in de frontlinie om bedreigde 
gorillapopulaties in de regio te 
beschermen. Toen werd ontdekt dat deze 
primaten ook besmet kunnen worden met 
COVID-19, heeft IFAW samen met GRACE 
gezorgd voor gezichtsmaskers, 
schoonmaak- en ontsmettingsproducten, 
laarzen, handdoeken en handschoenen 
voor de teams. IFAW heeft ook gezorgd 
voor een handwasstation en voor 
dagelijkse temperatuurmetingen voor 
medewerkers en gorilla’s. 

  Medewerkers van het IFAW Beijing 
Raptor Rescue Center onderzoeken 
de vleugel van een geredde 
hooglandbuizerd.

  Lulingu, de met uitsterven 
bedreigde oostelijke 
laaglandgorilla, was met steun van 
IFAW door GRACE in de DRC gered. 
Het gaat goed met haar en is klaar 
voor integratie in haar nieuwe 
gezin.

133
roofvogels naar de opvang gebracht

22
verschillende soorten verzorgd

  Meer informatie 
 
Artikel: In China worden 
roofvogels zelf prooi 
https://www.ifaw.org/nl/projecten/
opvangcentrum-roofvogels-beijing-
china 
 
Video: Vijf geredde roofvogels 
weer vrijgelaten in het wild 
https://www.youtube.com/watch?v=-
OB39MDFt6o 
 
Artikel: een ziekenhuis voor wilde 
dieren runnen tijdens COVID-19 
https://www.ifaw.org/journal/
running-a-wildlife-hospital-
during-covid-19 
 
Artikel: de zorg voor roofvogels 
in China tijdens COVID-19 
https://www.ifaw.org/journal/
caring-for-raptors-china-covid-19

  Meer informatie 
 
Artikel: Het werk van IFAW 
tijdens de COVID-19-pandemie 
https://www.ifaw.org/campaigns/
impact-during-a-pandemic
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een tweede leven voor  
in beslag genomen dieren
De illegale handel in levende exotische 
dieren is een wereldwijd probleem en 
vormt een bedreiging voor dierenwelzijn 
en natuurbehoud. Wij vinden het van 
groot belang dat illegaal verhandelde 
dieren die door autoriteiten in beslag zijn 
genomen, weer een goed leven krijgen. 
Overheidsinstanties, zoals 
wetshandhaving, natuurbeheer en 
veterinaire organisaties, moeten ervoor 
zorgen dat dieren die in beslag zijn 

genomen op een humane manier 
duurzame zorg krijgen. 
 
Ook in boekjaar 2020 hebben we 
overheden geadviseerd en aanbevelingen 
gedaan om de capaciteit van 
medewerkers in de frontlinie te vergroten. 
Alleen zo kunnen we beschermde 
gebieden en landsgrenzen effectiever 
beveiligen, onderzoek doen naar 
verdachte personen of zaken en goede 

zorg verschaffen aan dieren die in beslag 
zijn genomen. Voor overheden en 
autoriteiten is het van belang om in te zien 
dat elk individueel dier ertoe doet. Of het 
nu om dieren in het wild gaat of om dieren 
die in beslag zijn genomen bij het 
aanpakken van de illegale handel in wilde 
dieren. Heldere keuzemogelijkheden en 
besluitvormingsprocessen helpen daarbij.  

Redden van Wilde Dieren

Redden van Wilde Dieren

https://www.ifaw.org/nl/journal/vrijlating-roofvogels-op-de-grote-muur-zorgt-voor-een-monumentaal-moment
https://www.ifaw.org/journal/running-a-wildlife-hospital-during-covid-19
https://www.ifaw.org/journal/running-a-wildlife-hospital-during-covid-19
https://www.ifaw.org/journal/caring-for-raptors-china-covid-19
https://www.ifaw.org/journal/caring-for-raptors-china-covid-19
https://www.ifaw.org/campaigns/impact-during-a-pandemic
https://www.ifaw.org/nl/projecten/opvangcentrum-roofvogels-beijing-china
https://www.ifaw.org/nl/projecten/opvangcentrum-roofvogels-beijing-china
https://www.ifaw.org/nl/projecten/opvangcentrum-roofvogels-beijing-china
https://www.youtube.com/watch?v=-OB39MDFt6o
https://www.youtube.com/watch?v=-OB39MDFt6o
https://www.ifaw.org/journal/running-a-wildlife-hospital-during-covid-19
https://www.ifaw.org/journal/running-a-wildlife-hospital-during-covid-19
https://www.ifaw.org/journal/running-a-wildlife-hospital-during-covid-19
https://www.ifaw.org/journal/caring-for-raptors-china-covid-19
https://www.ifaw.org/journal/caring-for-raptors-china-covid-19
https://www.ifaw.org/campaigns/impact-during-a-pandemic
https://www.ifaw.org/campaigns/impact-during-a-pandemic
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één olifant per keer 
maakt al een verschil

  Nania maakt een van haar 
dagelijkse wandelingen met haar 
verzorgers en gezelschapsschaap 
Whisty in het Deux Balés National 
Park.

  Meer informatie 
 
Artikel: Babyolifantje gered 
https://africageographic.com/
stories/baby-elephant-rescue-11-
incredible-images/ 
 
Artikel en video: hoe dieren en 
mensen samen onze planeet mooier 
maken 
https://www.ifaw.org/journal/
elephant-rescue-zimbabwe 
 
Artikel: IFAW-Wildlife Trust of 
India 
https://www.ifaw.org/nl/
projecten/centre-for-wildlife-
rehabilitation-and-conservation-
india 
 
Artikel: Mobile Veterinary Service 
https://www.wti.org.in/projects/
mobile-veterinary-service-units/ 
 
Artikel: Eerste kalfje geboren 
in de opvang van het Elephant 
Orphanage Project van IFAW-GRI 
https://www.ifaw.org/ca-en/news/
first-elephant-birth 
 
Artikel: Gerehabiliteerde olifant 
Chamilandu schrijft geschiedenis 
met geboorte van kalf 
https://www.ifaw.org/journal/
chamilandu-history-birth-calf 
 
Video: De komst van het kalfje van 
Chamilandu  
https://www.facebook.com/
GRIGameRangersInternational/
videos/the-arrival-of-
chamilandus-calf-has-been-met-
with-curiosity-and-confusion-
by-the/431083161092497/ 
 
Artikel: Maak kennis met Nadia 
https://www.facebook.com/ifaw.
nederland/posts/3177340475635963 
 
Artikel: IFAW in Burkina Faso 
https://www.ifaw.org/nl/projecten/
burkina-faso-project-voor-het-
redden-en-rehabiliteren-van-
olifanten 
 
Artikel: Een dag op stap met Nania 
https://www.ifaw.org/nl/journal/
leven-van-nania 
 
Video: Nania & Salif: Een band 
voor het leven tussen olifant en 
verzorger 
https://www.youtube.com/
watch?v=65BqAjwsyv4 
 
Artikel: Nania en de zoektocht 
naar haar kudde  
https://www.ifaw.org/journal/nania-
search-elephant-herd

Zes verweesde olifanten gered 
in Zimbabwe

In Zimbabwe werkt IFAW samen met onze 
vaste partners Wild Is Life en het 
Olifantenweeshuis Zimbabwe (ZEN), dat 
wordt geleid door oprichter Roxy 
Danckwerts. Dit jaar hebben wij een 
ongekend groot aantal reddingsoperaties 
uitgevoerd. We hebben zes verweesde 
olifantenkalfjes gered en daarmee zijn er 
nu 13 olifanten aan het rehabiliteren bij 
ZEN. Het team bij Zen heeft alle 
nieuwkomers dag en nacht verzorgd, de 
stal uitgebreid met vier individuele stallen 

en voor alle kalfjes apart op maat speciale 
flessenvoeding gemaakt, volledig 
afgestemd op hun dieetbehoeften

Een van deze olifanten is Amira. In oktober 
2019 werd Amira, alleen en volledig 
uitgeput, aangetroffen in het Mana Pools 
National Park in Zimbabwe. Dit zeven 
maanden oude weeskalfje zou het zonder 
haar moeder of kudde waarschijnlijk niet 
hebben gered als wij niet hadden 
ingegrepen. Met hulp van rangers van 
ZimParks en een lokale safari-operator 
slaagde het team erin om Amira per 
vliegtuig over te brengen naar ZEN waar 

ze dag en nacht wordt verzorgd door haar 
verzorgers en de vaardigheden leert die 
ze nodig heeft om in het wild te overleven.

Bij de Panda Masuie-opvang was het team 
meerdere malen getuige van interacties 
tussen de kudde van olifanten die gered 
waren en kuddes wilde olifanten. Voor de 
olifanten in de opvang is dit een zeer 
belangrijke stap, omdat zij van de wilde 
olifanten leren hoe zij in het wild als kudde 
moeten overleven.  

Toen de COVID-19-pandemie over de hele 
wereld raasde, had dit ook gevolgen voor 

ons werk bij Panda Masuie. Een aantal 
medewerkers bleef op de locatie om de 
olifanten te verzorgen en de dieren in het 
gebied te beschermen tegen stropers. 
Hoewel onze teams zagen dat er meer 
werd gestroopt in de buurt van de nieuwe 
rangerbasis, zijn zowel de wilde olifanten 
als de olifanten in de opvang ongedeerd 
gebleven en met gezamenlijke patrouilles 
werd het gebied extra beveiligd.   

Olifantenkalf herenigd  
met kudde in India

De teams van de Mobile Veterinary 
Service (MVS) van het IFAW-Wildlife 
Trust of India hebben in boekjaar 2020 
zes wilde olifanten gered en verzorgd. 
Een van deze olifanten, een mannelijk 
kalfje van tweeënhalf maand oud, werd 
herenigd met zijn kudde. Het kalfje was 
door leden van een lokale gemeenschap 
gered toen het in een afvoerkanaal van 
een theeplantage was gevallen. Ons MVS-
team bood noodhulp en slaagde erin om 
de kudde van het kalfje te traceren in het 
nabijgelegen bos. Het kalfje werd dicht 
bij de kudde vrijgelaten en het team bleef 
in de buurt om er zeker van te zijn dat het 
kalfje weer werd opgenomen door de 
kudde.

Onze samenwerking met het Wildlife Trust 
of India ging van start in 2001 en 
sindsdien hebben wij in de staat Assam 
75% van alle verweesde olifantjes gered 
en ondergebracht in het Center for 
Wildlife Rehabilitation and Conservation 
(CWRC) om te rehabiliteren. Als wij deze 
kalfjes niet hadden gered, zouden zij 
waarschijnlijk zijn omgekomen of hun 
verdere leven in gevangenschap hebben 
moeten doorbrengen. 

Momenteel zijn er zes olifanten aan het 
rehabiliteren in het CWRC, vier vrouwtjes 
en twee mannetjes. De kalfjes groeien 
goed, worden steeds sterker, vormen een 
kudde en leren in een beschermde 
omgeving in het bos belangrijke 
vaardigheden om in het wild te overleven. 
Naarmate ze groter en sterker worden 
komen zij elke weer dichter bij het doel: de 
dag waarop ze weer vrijgelaten worden in 
het wild.

 
Olifant keert terug naar opvang 
voor bevalling van ‘wild kalfje’  

In Zambia waren IFAW en onze partner 
Game Rangers International (GRI) getuige 
van een historisch moment in het Elephant 
Orphanage Project (EOP) toen de 13-jarige 
Chamilandu beviel van een gezond kalfje. 

Chamilandu nam na terugkeer in het wild 
haar plek in als matriarch van een kudde 
en paarde met een wilde olifantenbul. 

In 2007 werden Chamilandu en haar 
moeder beschoten door stropers in South 
Luangawa National Park. Chamilandu’s 
moeder werd helaas gedood, maar 
Chamilandu werd gered en verzorgd in 
het EOP. Daar groeide Chamilandu op als 
een temperamentvolle en speelse olifant 
en vervolgens ontwikkelde ze zich als 
matriarch van de kudde vrijgelaten 
olifanten in Camp Phoenix in Kafue 
National Park. Maar Chamilandu trok 
uiteindelijk veel op zichzelf eropuit en 
kwam daarbij in contact met wilde 
kuddes. 
  
In 2017 werd Chamilandu gespot met een 
wilde olifantenbul en na een draagtijd van 
24 maanden keerde ze terug naar de 
opvang van het EOP om daar te bevallen. 
Bij de bescherming van wilde dieren is het 
redden, rehabiliteren en weer vrijlaten van 
elk individueel dier van belang en de 
geboorte van het kalfje van Chamilandu is 
het levende bewijs dat wij stappen zetten 
in de goede richting en dat dieren die 
worden vrijgelaten, weer hun plek vinden 
in het wild.

Daarnaast redde het IFAW-GRI-team in 
boekjaar 2020 vier olifantenkalfjes en 
werden er met succes twee olifanten, 
Kasewe en Mkaliva, overgeplaatst van de 
Lilayi Nursery naar de opvang in het Kafue 
National Park, waar zij weer een stap 
dichter zijn bij hun terugkeer naar het wild.

Op zoek naar de kudde  
van een verweesde olifant

In Burkina Faso werken wij samen met 
lokale autoriteiten en leiders uit de 
gemeenschap om Nania, een 
weesolifantje, weer bij haar kudde te laten 
terugkeren. Nania is drie jaar geleden 
gered en IFAW heeft het 
rehabilitatietraject van het olifantje 
begeleid. Wij doen ons best om haar 
familie te vinden en werken daarvoor 
samen met een gespecialiseerd 
laboratorium in de VS, dat DNA analyseert 
uit mestmonsters van wilde olifanten, die 
ons team in Boromo heeft verzameld. Op 
basis van het DNA wordt de familie van 
Nania opgespoord. Er zijn nog maar 6.800 
olifanten in Burkina Faso en daarom is de 
terugkeer van Nania belangrijk voor het 
herstel van een gezonde 
olifantenpopulatie in deze regio.
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13 olifanten 
 
zijn nu aan het rehabiliteren 
 

6
 
verweesde olifantenkalfjes  
gered in Zimbabwe in boekjaar 2020
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https://www.ifaw.org/journal/nania-search-elephant-herd
https://www.ifaw.org/journal/nania-search-elephant-herd
https://africageographic.com/stories/baby-elephant-rescue-11-incredible-images/
https://africageographic.com/stories/baby-elephant-rescue-11-incredible-images/
https://www.ifaw.org/nl/journal/olifant-gered-zimbabwe-amira
https://www.ifaw.org/nl/journal/olifant-gered-zimbabwe-amira
https://www.ifaw.org/nl/journal/olifant-gered-zimbabwe-amira
https://www.ifaw.org/nl/projecten/centre-for-wildlife-rehabilitation-and-conservation-india
https://www.ifaw.org/nl/projecten/centre-for-wildlife-rehabilitation-and-conservation-india
https://www.wti.org.in/projects/mobile-veterinary-service-units/
https://www.wti.org.in/projects/mobile-veterinary-service-units/
https://www.ifaw.org/ca-en/news/first-elephant-birth
https://www.ifaw.org/journal/chamilandu-history-birth-calf
https://www.facebook.com/GRIGameRangersInternational/videos/the-arrival-of-chamilandus-calf-has-been-met-with-curiosity-and-confusion-by-the/431083161092497/
https://www.ifaw.org/journal/nania-search-elephant-herd
https://www.youtube.com/watch?v=65BqAjwsyv4


hulp bij rampen

Wereldwijd vinden er steeds meer en ook steeds grotere 
rampen plaats. Het speciale noodhulpteam van IFAW staat 
altijd stand-by om de zwaarst getroffen gemeenschappen te 
helpen bij het redden van dieren en lokale 
dierenbeschermingsorganisaties tijdens en in de nasleep van 
de crisis te steunen. In boekjaar 2020 heeft het noodhulpteam 
van IFAW 50.639 dieren gered.

Het noodhulpteam heeft een ‘Go/No-Go’-gids opgesteld als 
leidraad voor ons team en onze hulpverleners op basis 
waarvan zij tijdens de COVID-19-crisis een goede inschatting 
kunnen maken van het rampgebied en veilig hulp kunnen 
verlenen.  

Als er zich een ramp voordoet werken wij samen met lokale 
stakeholders om de risico’s voor een gemeenschap in te 
schatten en om een goed beeld te krijgen van de 
bedreigingen. Dit doen wij via strategische planning en het 
opbouwen van lokale capaciteit ter voorbereiding op en het 
verlenen van hulp bij een eventuele volgende ramp. Hiermee 
maken wij vaak het grootste verschil.  

In de nasleep van orkaan Dorian zette IFAW in de maanden 
erna meteen hulpverleners in op de Bahama’s. Zij regelden 
voor ruim 5.000 dieren zorg en opvang en verstrekte zij ruim 
113.000 kilo aan voedsel en medicijnen voor dieren, als ook 
humanitaire hulpmiddelen. We werken nog steeds nauw 
samen met onze partners en de overheid van de Bahama’s om 
een uitgebreid effectief noodhulpplan voor de lange termijn te 
implementeren. 

Hoofdstuk 6

  Meer informatie  
 
Artikel: IFAW zet noodhulpteam in op de Bahama’shttps://
www.ifaw.org/nl/nieuws/noodhulpteam-op-de-bahamas-helpt-
bij-nasleep-orkaan-dorian

  Hoogtepunten in cijfers 
 
Zie jaarrekening Stichting IFAW, toelichting 2.6.9 
Besteding toegerekend aan kernactiviteiten IFAW, Rampen 
respons, Werkelijke kosten 2019/2020 €164.086,-

http://www.ifaw.org/nl/nieuws/noodhulpteam-op-de-bahamas-helpt-bij-nasleep-orkaan-dorian
http://www.ifaw.org/nl/nieuws/noodhulpteam-op-de-bahamas-helpt-bij-nasleep-orkaan-dorian
https://www.youtube.com/watch?v=czWI6E_ufEY 
https://www.youtube.com/watch?v=czWI6E_ufEY 
https://www.youtube.com/watch?v=czWI6E_ufEY 
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rampzalige 
bosbranden  
in Australië

  Begeleider Riana Gardiner zit met 
Bear tijdens een pauze van hun 
zwarte wandeling door een bos 
verbrand door de Swanfels Fire. 

  Meer informatie 
 
Artikel: Australische bosbranden: 
wat je moet weten en hoe je kunt 
helpen 
https://www.ifaw.org/nl/journal/
australische-bosbranden-alles-wat-
je-moet-weten 
 
Artikel: Training voor artsen en 
vrijwilligers in Australië 
https://www.ifaw.org/nl/projecten/
wildlife-rescue-australie 
 
Artikel: al 30 jaar helpen wij 
dieren die het slachtoffer zijn 
geworden van bosbranden 
https://www.ifaw.org/nl/projecten/
dieren-redden-tijdens-bosbranden-
australie 
 
Artikel: Team van IFAW ingezet  
bij bosbranden in Australië 
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/
australische-bosbranden-updates-
uit-het-veld 
 
Artikel: Speurhond Bear ingezet 
om koala’s op te sporen die de 
bosbranden hebben overleefd 
https://www.ifaw.org/journal/
bear-koala-detection-dog-deployed-
australia-bushfires 
 
Artikel: in Australië sijn 
superhonden de beste vrienden van 
koala’s 
https://www.ifaw.org/nl/projecten/
bescherming-koalaleefgebied-met-
speurhonden-australie 
 
Video: IFAW helpt met 
langetermijnherstel in Australië 
https://www.youtube.com/
watch?v=6dUMt8Wj75w 
 
Video: Een toekomst planten voor 
koala’s - boom voor boom 
https://www.youtube.com/
watch?v=XAts2BepvvY

In Australië waren de jaarlijkse 
bosbranden in 2019-2020 desastreus. De 
temperatuur bereikte als gevolg van de 
klimaatcrisis recordhoogtes en er was 
aanhoudende droogte. Hierdoor 
begonnen de bosbranden dit seizoen 
eerder dan normaal, waren ze veel feller 
en besloegen ze een groter gebied. 

IFAW is in Australië al ruim 32 jaar actief. 
Wij hebben een goed team ter plekke en 
in de loop der jaren hebben wij onze 
relaties met wildlife rehabilitators en 
overheidsinstanties in het hele land alleen 
maar verder versterkt. Dus toen deze ramp 
van ongekende omvang het land trof 
waren wij voorbereid en stonden wij klaar 
om meteen in actie te komen. Onze 
zorgteams ter plekke stapten vroeg in om 
hulp te verlenen en om dieren te redden. 
Dankzij de onmisbare steun van gulle 
donateurs uit de hele wereld waren wij in 
staat om overal waar nodig hulp te bieden.  

Koala’s opsporen in door brand 
verwoeste 

Speurhond Bear maakte integraal deel uit 
van de zoek- en reddingsactiviteiten om 
koala’s op te sporen die slachtoffer waren 
geworden van de bosbranden. Hij is 
opgeleid door onze partners van het 
Detection Dogs for Conservation-team 
van de University of the Sunshine Coast. 
Bear is in Australië een van de weinige 
detectiehonden die levende koala’s kan 
vinden door hun geur te volgen. Deze 
aimabele hond draait al een tijd mee, maar 
dat maakt ons niet minder trots op de 
heldenstatus die hij nu heeft bereikt. Wij 
zijn blij met alle media-aandacht die hij 
heeft gekregen voor het succesvol 
opsporen van meer dan 100 koala’s in de 
volledig door brand verwoeste 
bosgebieden dit seizoen

Doordat de media al vroegtijdig breed 
aandacht vestigden op de ramp die zich 
voltrok, ontving IFAW veel financiële steun 
van bedrijven, particulieren en 

instellingen. Dankzij deze grote steun 
worden Bear en het USC Detection Dogs 
for Conservation-team nu ingezet voor 
belangrijk onderzoek naar de gezondheid 
en veerkracht van koalapopulaties na de 
bosbranden.

Impact van wetenschap

IFAW maakt niet alleen het verschil op 
verkoolde grond. In maart 2020 
publiceerde IFAW een baanbrekend 
wetenschappelijk rapport over de 
drastische krimp van de koalapopulatie 
met 15% in Nieuw-Zuid-Wales doordat 
6.382 koala’s waren omgekomen. Naar 
schatting is de laatste 20 jaar 62% van de 
populatie omgekomen door droogte, 
bosbranden en menselijke oorzaken. 
Klimaatverandering speelde hierin een 
belangrijke rol. Daarom maken wij ons 
hard voor een ‘upgrade’ van de status van 
de koala op de Rode Lijst van ‘Kwetsbaar’ 
naar ‘Bedreigd’ en doen wij hiertoe een 
beroep op onze collega-organisaties, 
donateurs en het lokale bestuur van 
Nieuw-Zuid-Wales en de federale 
overheid. 

Bomen planten

Alleen al in dit boekjaar hebben  
wij samen met lokale partners en 
landeigenaren gewerkt aan het planten 
van 35.000 inheemse eucalyptusbomen 
en liggen er plannen om ons verder 
gezamenlijk in te zetten voor het 
aanleggen van een netwerk van vitale 
corridors voor wilde dieren langs de hele 
oostkust van Australië. Door te investeren 
in het herstellen en aanleggen van 
leefgebieden, net zoals wij dat doen  
bij de migratieroutes van olifanten  
en walvissen, ondersteunen wij de  
dieren van de toekomst. Met deze 
gemeenschapsprojecten motiveren  
wij ook landeigenaren in de regio’s  
om zelf ook bij te dragen aan een  
gezonde toekomst. 
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Hulp Bij Rampen

AUD 1.2 miljoen 
 
toegekend  
 

120
 
noodwaterstations geplaatst

100 koala’s 
opgespoord door onze 
koalaspeurhond Bear

35.000 bomen
geplant tot nu toe 

  Stichting IFAW heeft in boekjaar 
2020 bijgedragen in de kosten 
van reddings- en zorgteams 
ter plaatse door middel van 
een beperkte subsidie   aan de 
IFAW Australia-entiteit. Zie 
jaarrekening Stichting IFAW, 
toelichting 2.6.9 Besteding 
toegerekend aan kernactiviteiten 
IFAW, Redding van wilde dieren, 
Bijdrage aan gelieerde organisatie 
internationale programma’s, 
Werkelijke kosten 2019/2020 
€430.427,- (2018/2019 €-.-)  

https://www.ifaw.org/nl/journal/australische-bosbranden-alles-wat-je-moet-weten
https://www.ifaw.org/nl/journal/australische-bosbranden-alles-wat-je-moet-weten
https://www.ifaw.org/nl/journal/australische-bosbranden-alles-wat-je-moet-weten
https://www.ifaw.org/nl/projecten/wildlife-rescue-australie
https://www.ifaw.org/nl/projecten/wildlife-rescue-australie
https://www.ifaw.org/nl/projecten/dieren-redden-tijdens-bosbranden-australie
https://www.ifaw.org/nl/projecten/dieren-redden-tijdens-bosbranden-australie
https://www.ifaw.org/nl/projecten/dieren-redden-tijdens-bosbranden-australie
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/australische-bosbranden-updates-uit-het-veld
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/australische-bosbranden-updates-uit-het-veld
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/australische-bosbranden-updates-uit-het-veld
https://www.ifaw.org/journal/bear-koala-detection-dog-deployed-australia-bushfires
https://www.ifaw.org/journal/bear-koala-detection-dog-deployed-australia-bushfires
https://www.ifaw.org/journal/bear-koala-detection-dog-deployed-australia-bushfires
https://www.ifaw.org/nl/projecten/bescherming-koalaleefgebied-met-speurhonden-australie
https://www.ifaw.org/nl/projecten/bescherming-koalaleefgebied-met-speurhonden-australie
https://www.ifaw.org/nl/projecten/bescherming-koalaleefgebied-met-speurhonden-australie
https://www.youtube.com/watch?v=6dUMt8Wj75w
https://www.youtube.com/watch?v=6dUMt8Wj75w
https://www.youtube.com/watch?v=XAts2BepvvY
https://www.youtube.com/watch?v=XAts2BepvvY
https://www.ifaw.org/nl/journal/australische-bosbranden-alles-wat-je-moet-weten
https://www.ifaw.org/nl/projecten/wildlife-rescue-australie
https://www.ifaw.org/nl/projecten/dieren-redden-tijdens-bosbranden-australie
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/australische-bosbranden-updates-uit-het-veld
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/australische-bosbranden-updates-uit-het-veld
https://www.ifaw.org/nl/action/heldenverhaal-bear
https://www.ifaw.org/nl/projecten/bescherming-koalaleefgebied-met-speurhonden-australie
https://www.ifaw.org/au/resources/koala-conservation-status-new-south-wales
https://www.ifaw.org/nl/journal/koala-bomen-planten-jimeoin
https://www.ifaw.org/nl/journal/koala-bomen-planten-jimeoin
https://www.youtube.com/watch?v=XAts2BepvvY
https://www.youtube.com/watch?v=XAts2BepvvY
https://www.youtube.com/watch?v=XAts2BepvvY
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nood- en structurele 
hulp in nasleep van 
orkaan Dorian

  Nadat orkaan Dorian in augustus 
2019 aan land was gekomen, 
arriveerde het team van getrainde 
hulpverleners van IFAW op het 
eiland Abaco in de Bahama’s om  
te beginnen met reddingsoperaties.

  Barb Davis, een door IFAW 
opgeleide hulpverlener, laat een 
puppy uit die gered is op het 
eiland Abaco. Nadat de orkaan 
Dorian de Bahama’s had getroffen, 
stuurde IFAW een team van 
hulpverleners naar de eilanden 
Grand Bahama en Abaco om te helpen 
bij het redden van dieren.

50 
IFAW-hulpverleners zijn ingezet

700 

dieren zijn overgebracht

5.000 

dieren kregen directe zorg

  Meer informatie 
 
Artikel: IFAW zet noodhulpteam in 
op de Bahama’s 
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/
noodhulpteam-op-de-bahamas-helpt-
bij-nasleep-orkaan-dorian 
 
Artikel: IFAW helpt bij transport 
dieren in nasleep van orkaan 
Dorian 
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/
dieren-krijgen-na-orkaan-dorian-
nieuw-thuis 
 
Artikel: Update hulp bij rampen: 
Dieren redden in nasleep orkaan 
Dorian 
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/
orkaan-dorian-bahamas 
 
Video: IFAW biedt noodhulp op de 
Bahama’s bij orkaan Dorian 
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/
updates-orkaan-dorian

In september 2019 werden de Bahama’s 
getroffen door de grootste natuurramp in 
de geschiedenis. Orkaan Dorian, een 
storm in categorie 5, raasde over de 
eilanden en trok een spoor van 
vernielingen. Vele mensen en dieren 
raakten hun huis kwijt.

Kort na de ramp zette IFAW op verzoek van 
de regering van de Bahama’s – 50 
hulpverleners in voor nood- en structurele 
hulp op Abaco en Grand Bahama voor een 
periode van twee maanden. Een 
samenwerkingsverband van verschillende 
organisaties werd onder leiding van IFAW 
ingezet voor het redden van dieren, het 
opzetten van opvang en veterinaire zorg, 
en voor het herenigen van huisdieren met 
hun baasjes.

Toen IFAW op Grand Bahama kwam, 
moesten 71 honden en 86 katten - die hun 
baasje kwijt waren en ondergebracht 
waren bij de Humane Society of Grand 
Bahama - met spoed worden vervoerd van 
het eiland. Samen met onze partners 
organiseerde IFAW vluchten voor deze 
dieren naar de Verenigde Staten, waar zij 
een medische check kregen en er een 
nieuw thuis voor hen werd gezocht. 

Samen met GreaterGood.org en Wings of 
Rescue organiseerde IFAW noodtransport 
voor ruim 700 dieren,  waaronder honden, 
katten, konijnen, vogels en schildpadden. 
Veel van deze dieren waren gered uit de 
zwaarst getroffen gebieden en hadden 
niet alleen dringend veterinaire hulp 
nodig, maar ook intensieve zorg en 
aandacht. 

Dankzij onze nood- en structurele hulp op 
de Bahama’s hebben meer dan 5.000 
dieren directe zorg gekregen en is er ruim 
113.000 kilo aan voedsel en medicijnen 
voor dieren en aan humanitaire 
hulpmiddelen verstrekt op Nassau,  
Abaco en Grand Bahama. 

Bijdragen aan succesvol herstel 
op langere termijn

IFAW werkt nog steeds nauw samen met 
onze partners en de overheid van de 
Bahama’s om een succesvol herstelplan 
voor de eilanden voor de langere termijn 
te implementeren. Op alle drie de eilanden 
hebben wij financiële noodsteun gegeven 
aan lokale partners om de gemeenschap 
door herstel sterker te maken en voor de 
zorg voor dieren. 

Het Abaco Animal Shelter heeft bij Marsh 
Harbour en Sandy Point mobiele 
huisdierenklinieken geplaatst, waar ruim 
100 dieren zijn behandeld en 
gevaccineerd. Ook heeft zij een 
vrachtwagen aangeschaft voor 
vrijwilligers om in de nasleep van de 
orkaan essentiële huisdierbenodigdheden 
bij mensen te bezorgen. De financiële 
steun van IFAW werd ook gebruikt om het 
oorspronkelijke dierenasiel weer op te 
bouwen, de opvangcapaciteit van Abaco 
Animal Shelter te vergroten voor dieren in 
nood en om voorlichting te geven over 
verantwoord populatiebeheer van 
huisdieren
 

Voorbereid zijn op de toekomst

Voorjaar 2020 heeft IFAW voor de 
Bahama’s een rampenbestrijdingsplan 
(Bahamas Comprehensive Emergency 
Management Plan) opgesteld en 
voorgelegd aan de afdeling Veterinaire 
Diensten van het ministerie van Landbouw 
en Mariene Hulpbronnen en aan alle 
andere samenwerkende partijen. IFAW 
werkt een-op-een met alle partijen om 
rampenplannen op te stellen en om ervoor 
te zorgen dat de gemeenschap is 
voorbereid op de toekomst.

Met een geïntegreerde aanpak voor 
rampenbestrijding, van noodhulp en herstel 
tot voorbereiding en risico-beperking, 
zorgen wij ervoor dat gemeenschappen 
meer veerkracht hebben en beschermen 
wij dieren nog beter. 

Hulp Bij Rampen
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25.000
dierenvoeding gedistribueerd

1.200 
huisdieren gevoed

Sinds 2001 zetten wij ons in 
samenwerking met het Wildlife Trust of 
India (WTI) en het Assam Forest 
Department in voor het beschermen van 
dieren en hun leefgebieden. Onze 
integrale aanpak van redden van dieren, 
landschapsbehoud en betrokkenheid van 
de gemeenschap heeft gezorgd voor de 
terugkeer van een aantal iconische 
soorten in de regio en heeft de kwaliteit 
van het leefgebied bevorderd. 

In juli 2019 hebben wij samen met onze 
partner WTI vijf neushoornkalfjes gered 
tijdens de jaarlijkse overstromingen in het 
Nationaal Park Kaziranga in Assam. De vijf 
kalfjes zijn ondergebracht in de 
neushoornopvang van het Centre for 
Wildlife Rehabilitation and Conservation 
van IFAW en WTI. Ze hebben zich daar 
goed aangepast aan hun nieuwe 
omgeving en gaan op onderzoek uit in de 
omliggende natuur. Wanneer mogelijk 
zullen ze in Manas National Park weer 

dieren redden bij 
overstromingen om 
gemeenschappen te steunen

  IFAW’s DRRR en lokale teamleden 
blijven trainingen geven in de 
Ayeyarwady-regio van Myanmar, voor 
deelnemers van de lokale overheid 
en geselecteerde gemeenschappen 
die veilige gebieden beheren.

Wij weten dat gezonde dieren vaak 
belangrijk zijn voor de gezondheid en 
veerkracht van een gemeenschap. In 2015 
initieerde IFAW in Myamar het Safelands-
project. Het project wordt door de 
gemeenschap zelf getrokken en helpt 
boeren bij het aanleggen van zogenaamde 
safelands, hoger gelegen plateaus, waar 
vee veilig naartoe kan bij overstromingen. 
Boeren gebruiken vee voor het ploegen 
van akkers en daarom zijn de dieren van 
vitaal belang voor de bestaansmiddelen 
van boeren en hun families, en ook voor 
de gemeenschap in bredere zin. Wanneer 
dieren door het overstromingswater 
worden meegesleurd, heeft dat vaak een 
dodelijke afloop, maar ook als dieren het 
overleven, zijn zij veel kwetsbaarder voor 
(fatale) ziekte. 

In boekjaar 2020 vonden tijdens de 
overstromingen in Myanmar 175 dieren 
een veilig heenkomen op een safeland. 
Evacuatie per boot zou de gemeenschap 
zo’n USD 1.300 hebben gekost, wat niet 
alleen een groot bedrag is, maar ook geld 
dat nu beschikbaar is voor andere 
bestemmingen die de gemeenschap ten 
goede komen.

De regering van Myanmar investeert nu 
met eigen middelen in het aanleggen van 
safelands in het hele deltagebied. In 
boekjaar 2020 zijn er nog acht safelands 
extra aangelegd.

Het Safelands-project is een goed 
voorbeeld van een duurzaam project dat 
succesvol is door in te zetten op 
participatie, eigenaarschap en 
leiderschap vanuit de gemeenschap.  
In boekjaar 2020 waren er op alle 11 
projectlocaties comités vanuit de 
gemeenschap actief die toezagen op het 
beheer van de safelands en had een aantal 
gemeenschappen zelf trainingen voor hun 
dorp georganiseerd. In Myan Aung, een 
van de locaties waar de overheid zelf een 
safeland heeft aangelegd, heeft IFAW drie 
vrouwen geholpen met een 
gemeenschapsfonds voor het bekostigen 
van herstel- en verbeterwerkzaamheden. 
Het fonds wordt beheerd door vrouwen 
en het initiatief komt vanuit de 
gemeenschap. De gemeenschap draagt 
zelf bij aan het fonds en krijgt ook steun 
van lokale bedrijven waardoor hun 
safeland toekomstbestendig is. 

8
extra platforms gebouwd in boekjaar
2020

11 van de 11 
projectlocaties worden beheerd door 
de eigen gemeenschap

vijf neushoornkalfjes 
gered uit overstromingen

  Dierverzorgers geven flesvoeding aan 
twee geredde Indiase neushoornkalveren 
die worden gerehabiliteerd bij het 
IFAW-WTI, nabij Kaziranga National 
Park (Assam, India).

  Meer informatie 
 
Artikel: Centre for Wildlife 
Rehabilitation and Conservation 
https://www.ifaw.org/nl/
projecten/centre-for-wildlife-
rehabilitation-and-conservation-
india 
 
Artikel: Overstromingen in Assam: 
Hoe een paar goede mensen de 
dieren uit Kaziranga redden 
https://www.cntraveller.in/story/
assam-floods-good-folk-saving-
kazirangas-animals/

families steunen  
met dierenvoeding

Tijdens de COVID-19-pandemie was het 
bij elkaar houden van families ook een 
speerpunt voor IFAW. IFAW zet zich van de 
Westkust van de Verenigde Staten tot aan 
Mexico en de Amerikaanse 
Maagdeneilanden in voor families die het 
financieel zwaar hebben vanwege de 
pandemie. Daartoe steunt IFAW lokale 
partners bij de aanschaf en de distributie 
van dierenvoeding. In totaal is er 25.000 
kilo dierenvoeding verstrekt aan families 
in nood. Alleen al op de Amerikaanse 
Maagdeneilanden hebben wij ruim 1.200 
huisdieren geholpen.   

  Dr. Erika Flores van IFAW en dr. 
Efrén Boyla, hoofd van de afdeling 
Dierenwelzijn van de gemeente 
Puerto Morelos, leveren voer voor 
huisdieren aan opvangcentra na de 
orkaan Delta in Mexico. 

Fo
to

: K
je

til
 H

as
se

lg
ar

d

Fo
to

: S
ub

ha
m

oy
 B

ha
tt

ac
ha

rje
e/

W
TI

-IF
AW

Fo
to

: V
ic

to
r R

os
al

es
/©

IF
AW

terugkeren in het wild. Onze integrale 
aanpak voor bescherming van dieren en 
behoud van leefgebieden heeft ertoe 
geleid dat hier landschapsbehoud, 
bestrijding van wildlifecrime en succesvolle 
reddingsacties hand in hand gaan.

Hulp Bij Rampen

Hulp Bij Rampen

Hulp Bij Rampen

Het Safelands-project van IFAW wordt 
genoemd op het platform van de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties. Dit project is een goed 
voorbeeld van het commitment van .  
IFAW voor het implementeren van 
projecten voor duurzaam natuurbehoud 
en dierenwelzijn.

https://www.ifaw.org/nl/projecten/centre-for-wildlife-rehabilitation-and-conservation-india
https://www.ifaw.org/nl/projecten/centre-for-wildlife-rehabilitation-and-conservation-india
https://www.cntraveller.in/story/assam-floods-good-folk-saving-kazirangas-animals/
https://www.ifaw.org/nl/projecten/centre-for-wildlife-rehabilitation-and-conservation-india
https://www.ifaw.org/nl/projecten/centre-for-wildlife-rehabilitation-and-conservation-india
https://www.ifaw.org/nl/projecten/centre-for-wildlife-rehabilitation-and-conservation-india
https://www.ifaw.org/nl/projecten/centre-for-wildlife-rehabilitation-and-conservation-india
https://www.cntraveller.in/story/assam-floods-good-folk-saving-kazirangas-animals/
https://www.cntraveller.in/story/assam-floods-good-folk-saving-kazirangas-animals/
https://www.cntraveller.in/story/assam-floods-good-folk-saving-kazirangas-animals/


betrokkenheid 
van de 
gemeenschap

Binnen al onze programma’s in alle regio’s waar wij actief zijn 
staat betrokkenheid van de gemeenschap centraal. Of het nu 
gaat om hulp aan een gemeenschap van bijna 700 huishoudens 
met dieren, die op een actieve vulkaan in Indonesië woont, waar 
onze hulp zich richt op het opbouwen van veerkracht voor als het 
noodlot weer toeslaat. Of om bewustmaking van het belang van 
landschapsbehoud door ruim 3.000 schoolkinderen uit de regio 
rond te leiden in natuurgebieden. 

Wij vinden het van wezenlijk belang dat inheemse en lokale 
gemeenschappen een stem hebben bij initiatieven voor 
dierenwelzijn en landschapsbehoud die hen raken. Een duurzaam 
bestaan, waarin dieren en mensen samen in balans zijn, is 
namelijk alleen mogelijk met steun vanuit de gemeenschap.

Wij moeten inzetten op co-existentie van mensen en dieren.  
Dat is nu urgenter dan ooit en van kritisch belang om levens te 
redden, des te meer in die gemeenschappen waar conflicten 
tussen mensen en wilde dieren (nog) een realiteit zijn. 
Als er bijvoorbeeld schade wordt aangebracht aan gewassen en 
vee ten prooi vallen aan roofdieren of, nog erger, als er 
mensenlevens te betreuren vallen, dan is er weining draagvlak 
binnen een gemeenschap voor het beschermen van dieren.
Wanneer wij het voor gemeenschappen mogelijk maken om in 
harmonie te leven met wilde dieren, dragen wij zowel bij aan een 
veiligere leefomgeving en aan een verruiming van 
bestaansmiddelen. Dan zijn mensen veel eerder bereid om 
initiatieven voor het beschermen van dieren te steunen en  zelf 
een beschermende rol te vervullen en niet toe te staan dat wilde 
dieren onnodig, preventief of uit wraak, worden gedood.
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In Yunnan bevindt zich het leefgebied van 
de laatste 300 wilde olifanten in China. 
Doordat olifanten en mensen steeds meer 
een leefgebied moeten delen, is het 
conflict tussen mens en olifant een van de 
grootste bedreigingen geworden voor 
zowel olifanten als lokale bevolking. Om 
dit probleem aan te pakken is IFAW actief 
in de Xishuangbanna Dai Autonomous 
Prefecture in Yunnan waar zo’n 280 
olifanten in het wild leven. In een kwart 
van dit gebied is er een hoog risico op 
conflicten tussen mensen en olifanten. 

Olifanten trekken de laatste jaren steeds 
meer buiten hun natuurlijke gebied om op 
zoek te gaan naar voedsel. Alleen al 
tussen juli 2019 en juni 2020 waren er 12 
ernstige conflicten tussen mensen en 
olifanten in Xishuangbannna. In ongeveer 
de helft van alle gevallen ging het om 
conflicten op plekken waar er al ruim 40 
jaar geen olifanten meer waren gezien. 
Daarom werkt IFAW samen met 
gemeenschappen aan concrete 
oplossingen voor vreedzame co-
existentie van mensen en olifanten. Zo 
heeft IFAW gezorgd voor een vroegtijdig 

waarschuwingssysteem in dorpen en 
heeft lokaal veiligheidstrainingen gegeven 
aan bewoners. IFAW draagt ook bij aan 
een initiatief om de lokale 
bestaansmiddelen te verbeteren als 
compensatie van de kosten die 
voortvloeien uit het delen van een 
leefgebied met olifanten.

Dit jaar hebben 25 lokale 
overheidsfunctionarissen en 150 
dorpsbewoners deelgenomen aan de 
veiligheidstraining van IFAW. IFAW heeft 
ook een project voor het houden van bijen 
opgezet wat naar verwachting zo’n 60% 
meer jaarkomen per deelnemend 
huishouden zal opleveren. Tot nu toe 
nemen 10 huishoudens deel aan het 
project en zij zullen in de volgende fase de 
bijen die zij hebben gekweekt, op hun 
beurt weer delen met 10 huishoudens. 
Binnen het project werkt IFAW ook samen 
met lokale partners om de mogelijkheden 
te onderzoeken voor het plaatsen van een 
omheining met bijenkorven om olifanten 
op een vriendelijke manier op afstand te 
houden.

280 olifanten 
die samen met mensen in balans leven  
in Xishuangbanna

175 mensen 
uit de gemeenschap hebben training  
over veiligheid van olifanten gekregen

50.000 
mensen veilig door vroegtijdig 
waarschuwingssysteem

Betrokkenheid van de Gemeenschap

China: van conflict 
naar co-existentie

  Een dronefoto van een Aziatische 
kudde olifanten in een veld in de 
provincie Yunnan, China.

  Een dronefoto van een Aziatische 
olifant in een suikerrietveld in  
de provincie Yunnan, China.
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In het leefgebied Amboseli Tsavo 
Kilimanjaro zijn er meer mens-
dierconflicten dan stroperij-incidenten. 
Uit gegevens van het Amboseli Ecosystem 
blijkt dat er de laatste 10 jaar ruim 9.000 
mens-dierconflicten plaats hebben 
gevonden, en dat in bijna de helft van alle 
gevallen het om olifanten ging. Bij de 
andere incidenten ging het veelal om 
nijlpaarden, luipaarden, hyena’s en 
leeuwen. Bij mens-dierconflicten is er 
materiële schade, gewassen worden 
vertrapt en soms raken mensen gewond. 
Maar als gevolg van de conflicten in die 
periode was er ook het verlies te 
betreuren van 68 mensen, 1.600 
landbouwdieren en 245 wilde dieren.  
De economische verliezen van deze 
gemeenschappen als gevolg van 
mens-dierconflicten wordt geschat op 
USD 3,8 miljoen.

IFAW heeft bijgedragen aan het 
ontwikkelen van protocollen om bij 
mens-dierconflicten alle incidenten op 
een goede manier af te handelen. Wij 
hebben ook geholpen bij het aanleggen 
van toegangswegen in hoge 
risicogebieden zodat de leden uit de 
gemeenschap zich veiliger door het 
gebied kunnen verplaatsen en rangers 
incidenten beter kunnen voorkomen en 
gemakkelijker kunnen ingrijpen als er zich 
toch incidenten voordoen. Daarnaast 

hebben wij trainingen gegeven aan 76 
community wildlife rangers van de 
Olgulului-Ololarashi Group Ranch over 
het omgaan met mens-dierconflicten en 
ervoor gezorgd dat lokale autoriteiten 
over de middelen beschikken om snel in 
actie te komen. Hierdoor is het onnodig, 
preventief of uit wraak, doden van wilde 
dieren afgenomen en is ook het aantal 
mensen dat aan hun verwondingen 
overlijdt, afgenomen.

Maart 2020 luidde een periode in waarin 
er uitzonderlijk veel ernstige mens-
dierconflicten werden gemeld. IFAW bood 
financiële noodhulp aan Kenya Wildlife 
Service Amboseli National Park voor 
bewustmaking van de gemeenschap ter 
plekke en via de radio om conflicten te 
voorkomen. IFAW zorgde ook voor een 
rangerstation dichter in de buurt van de 
gemeenschappen zodat rangers sneller in 
actie konden komen bij conflicten en 
wees bewoners er ook op dat zij een 
beroep op rangers konden doen voor 
extra bescherming en steun. 

Doordat wij snel hebben ingegrepen 
kwam er een einde aan de conflicten 
tussen mensen en olifanten in een periode 
waarin lokale gemeenschappen door de 
COVID-19-pandemie het toch al 
economisch en sociaal zwaar hadden.

9.154 
mens-dierincidenten in het 
ecosysteem van Amboseli in  
de afgelopen 10 jaar

5.700km²  
land veiliger dankzij protocollen 
voor en steun bij mens-dierconflicen

snel in actie komen om 
levens van mensen en 
dieren in Kenia te redden

  Olifanten grazen in een dorp 
vlakbij het Jipe-meer in het Tsavo 
West National Park. Dit leidt tot 
conflicten tussen olifanten en 
leden van de lokale gemeenschap.

  IFAW’s Team Lioness observeert 
dagelijks een groep zebra’s tijdens 
een dagelijkse wildlife-patrouille 
bij OOGR in Kajiado, Kenia.
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In vijf jaar tijd is het project Blijf van mijn 
Dier vanuit IFAW ontwikkeld, waarna het 
team als onafhankelijke stichting in 2019 
verder is gegaan. Het vertrouwen en de 
financiële steun van IFAW zorgden voor 
een kick-start.  Met grote ambitie, 
wilskracht en optimisme is Blijf van mijn 
Dier erin geslaagd gereed te zijn voor een 
duurzame toekomst. Haar missie? Het 
welzijn van zoveel mogelijk dieren en 
mensen te verbeteren.

Blijf van mijn Dier heeft dit jaar 134 
gezinnen met 229 huisdieren 
geregistreerd, waarbij er 53 gezinnen 
betrokken waren bij de opvang van 99 
huisdieren (44 honden, 43 katten, 7 
knaagdieren en 5 vogels). Een mooi 
resultaat is de succesvolle samenwerking 
met verschillende vrouwenopvangcentra: 
7 van de 35 centra staan open voor 
slachtoffers van huiselijk geweld én hun 
huisdieren, BlijfGroep, Kadera en Moviera. 
Blijf van mijn Dier voert hier de coördinatie 
voor uit. De centra Kopland en Perspektief 
sluiten zich in 2021 hierbij aan.

Ook met Politie Nederland heeft Blijf van 
mijn Dier een succesvol partnerschap. Zo 
geeft het team op de Politieacademie 
lezingen over de link tussen huiselijk 
geweld en dierenmishandeling. Daarnaast 
haalt Blijf van mijn Dier bij zware gevallen 
van huiselijk geweld, waarbij het dier thuis 
is achtergelaten, samen met de politie het 
dier op. Ook benoemt de politie Blijf van 
mijn Dier structureel als partner in 
artikelen die zij publiceren. 

Via de media kwam Blijf van mijn Dier dit 
jaar goed in beeld: met een persoonlijke 
podcast van Rianne Haaijema, oprichter 
en directeur Blijf van mijn Dier, en er 
verschenen artikelen over de Stichting in: 
Dagblad van het Noorden, Amsterdam 
Noord, Purmerends Nieuwsblad, Het 
Parool, NRC, Notaris Online en Animals 
Today.

Blijf van mijn Dier werkt sinds eind 2019 
nauw samen met twee hondenpensions 
die gespecialiseerd zijn in moeilijk op te 
vangen honden. Een daarvan is 
Dierenopvang Amsterdam. Daarnaast is 
Blijf van mijn Dier dit jaar ook gestart met 
een droomproject: het realiseren van een 
opvang speciaal voor moeilijk te plaatsen 
honden. Op het moment dat Blijf van mijn 
Dier concreter kan worden over locatie, 
exacte plannen en partners, zal het team 
dat extern communiceren.

Blijf van mijn Dier is haar grootste 
financier IFAW dankbaar, die haar laatste 
gift in juli 2021 zal schenken. Inmiddels 
werkt de Stichting hard aan 
fondsenwerving bij andere non-
profitorganisaties met als doel om voor 1 
januari 2022 een reserve op te bouwen 
van € 400.000,-. Tot op heden is er al € 
120.000,- opgebouwd vanuit gelabelde 
giften.

stichting Blijf van mijn Dier
Betrokkenheid van de Gemeenschap in Nederland

  Meer informatie 
 
Podcast: In gesprek: Blijf van 
mijn Dier 
https://anchor.fm/ingesprek/
episodes/In-gesprek-Blijf-van-mijn-
Dier-eeb4hd 
 
Artikel: Dagblad van het Noorden  
- Naar het ziekenhuis wegens 
corona? Stichting Blijf van mijn 
Dier zorgt voor je huisdier 
https://www.dvhn.nl/groningen/
Naar-het-ziekenhuis-wegens-corona-
Stichting-Blijf-van-mijn-Dier-
zorgt-voor-je-huisdier-25565009.
html 
 
Artikel: Amsterdam Noord - Opvang 
huisdieren van corona-patiënten 
https://www.rodi.nl/regio/
amsterdam-noord/174944/opvang-
huisdieren-van-corona-patinten- 
 
Artikel: Purmerends Nieuwsblad  
https://www.rodi.nl/regio/
amsterdam-noord/174944/opvang-
huisdieren-van-corona-patinten- 
 
Artikel: Het Parool  
https://www.parool.nl/nieuws/
ook-voor-huisdieren-is-het-nieuwe-
normaal-even-wennen~bf9e296c/ 
 
Artikel: NRC - Voor huisdieren is 
al die aandacht niet extra leuk 
https://www.nrc.nl/
nieuws/2020/05/20/voor-huisdieren-
is-al-die-extra-aandacht-niet-
altijd-leuk-a4000354 
 
Artikel: Notaris Online - Opvang 
huisdieren van corona-patienten 
https://www.notaris-online.nl/
artikel/opvang-huisdieren-van-
corona-patienten/ 
 
Artikel: Animals Today - Blijf 
van mijn Dier vangt huisdieren 
coronaslachtoffers op https://www.
animalstoday.nl/blijf-dier-vangt-
coronaslachtoffers-op/

  Stichting IFAW heeft in boekjaar 
2020 bijgedragen in de kosten van 
Stichting Blijf van mijn dier door 
het verstrekken van een subsidie. 
Zie jaarrekening Stichting IFAW, 
toelichting 2.6.9 Besteding 
toegerekend aan kernactiviteiten 
IFAW, Redding van wilde dieren, 
Bijdrage aan programma’s derden, 
Werkelijke kosten 2019/2020 
€227,427. Het project Blijf van 
mijn Dier mocht een subsidie 
ontvangen van Stichting Waardig 
Dier, zie toelichting 2.6.1c Baten 
van andere organisaties zonder 
winststreven, Werkelijk 2019/2020 
€3.394,- (€18.433,- in 2018/2019).

https://anchor.fm/ingesprek/episodes/In-gesprek-Blijf-van-mijn-Dier-eeb4hd
https://www.dvhn.nl/groningen/Naar-het-ziekenhuis-wegens-corona-Stichting-Blijf-van-mijn-Dier-zorgt-voor-je-huisdier-25565009.html
https://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/174944/opvang-huisdieren-van-corona-patinten-
https://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/174944/opvang-huisdieren-van-corona-patinten-
https://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/174944/opvang-huisdieren-van-corona-patinten-
https://www.parool.nl/nieuws/ook-voor-huisdieren-is-het-nieuwe-normaal-even-wennen~bf9e296c/
https://www.parool.nl/nieuws/ook-voor-huisdieren-is-het-nieuwe-normaal-even-wennen~bf9e296c/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/20/voor-huisdieren-is-al-die-extra-aandacht-niet-altijd-leuk-a4000354
https://www.notaris-online.nl/artikel/opvang-huisdieren-van-corona-patienten/
https://www.animalstoday.nl/blijf-dier-vangt-coronaslachtoffers-op/
https://www.animalstoday.nl/blijf-dier-vangt-coronaslachtoffers-op/
https://www.dvhn.nl/groningen/Naar-het-ziekenhuis-wegens-corona-Stichting-Blijf-van-mijn-Dier-zorgt-voor-je-huisdier-25565009.html
https://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/174944/opvang-huisdieren-van-corona-patinten-
https://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/174944/opvang-huisdieren-van-corona-patinten-
https://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/174944/opvang-huisdieren-van-corona-patinten-
https://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/174944/opvang-huisdieren-van-corona-patinten-
https://www.rodi.nl/reader/25574/79660/
https://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/174944/opvang-huisdieren-van-corona-patinten-
https://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/174944/opvang-huisdieren-van-corona-patinten-
https://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/174944/opvang-huisdieren-van-corona-patinten-
https://www.parool.nl/nieuws/ook-voor-huisdieren-is-het-nieuwe-normaal-even-wennen~bf9e296c
https://www.parool.nl/nieuws/ook-voor-huisdieren-is-het-nieuwe-normaal-even-wennen~bf9e296c
https://www.parool.nl/nieuws/ook-voor-huisdieren-is-het-nieuwe-normaal-even-wennen~bf9e296c
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/20/voor-huisdieren-is-al-die-extra-aandacht-niet-altijd-leuk-a4000
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/20/voor-huisdieren-is-al-die-extra-aandacht-niet-altijd-leuk-a4000
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/20/voor-huisdieren-is-al-die-extra-aandacht-niet-altijd-leuk-a4000
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/20/voor-huisdieren-is-al-die-extra-aandacht-niet-altijd-leuk-a4000
https://www.notaris-online.nl/artikel/opvang-huisdieren-van-corona-patienten/
https://www.notaris-online.nl/artikel/opvang-huisdieren-van-corona-patienten/
https://www.notaris-online.nl/artikel/opvang-huisdieren-van-corona-patienten/
https://www.notaris-online.nl/artikel/opvang-huisdieren-van-corona-patienten/
https://www.animalstoday.nl/blijf-dier-vangt-coronaslachtoffers-op/
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  Close up of a mako shark.

internationaal 
beleid

Als wij het bij IFAW hebben over veilige leefgebieden voor dieren, 
hebben wij het niet alleen over veiligheid ter plekke. Wanneer 
dieren en hun leefgebied 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) om erop toe te zien dat de 
beslissingen die worden genomen in het beste belang zijn van 
wilde dieren overal ter wereld. Als gevolg van de pandemie vond 
in boekjaar 2020 veel overleg online plaats of werd overleg 
uitgesteld. Maar ondanks deze uitdagingen zet IFAW dit 
belangrijke internationaal beleidswerk voort. Wij bieden onze 
expertise aan onze partners aan, aan overheden en aan andere 
beleidsmakers om overeengekomen acties uit te voeren en om 
positieve veranderingen te bepleiten voor onze meest kwetsbare 
diersoorten

Hoofdstuk 8

  Meer informatie  
 
Article: Internationale overeenkomsten voor de 
bescherming van wilde dieren en hun habitats 
https://www.ifaw.org/nl/projecten/conventies-
overeenkomsten-beleid-wereldwijd
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Zie jaarrekening Stichting IFAW, toelichting 2.6.9 
Besteding toegerekend aan kernactiviteiten IFAW, 
Internationaal beleid, Werkelijke kosten 2019/2020 
€21.523,-  

https://www.ifaw.org/nl/projecten/conventies-overeenkomsten-beleid-wereldwijd
https://www.ifaw.org/nl/projecten/conventies-overeenkomsten-beleid-wereldwijd
https://www.youtube.com/watch?v=czWI6E_ufEY 
https://www.youtube.com/watch?v=czWI6E_ufEY 
https://www.youtube.com/watch?v=czWI6E_ufEY 
https://www.youtube.com/watch?v=czWI6E_ufEY 
https://www.youtube.com/watch?v=czWI6E_ufEY 
https://www.youtube.com/watch?v=czWI6E_ufEY 
https://www.youtube.com/watch?v=czWI6E_ufEY 
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IFAW heeft samen met regeringen uit heel 
Latijns-Amerika een belangrijke winst 
behaald voor jaguars tijdens de 13e 
Conferentie van de Partijen (CoP) van het 
VN-verdrag inzake de bescherming van 
trekkende wilde diersoorten (CMS) in 
Gandhinagar in India in februari 2020.  
De bedreigde diersoort kreeg de hoogste 
beschermingsstatus van het forum. Dat 
betekent dat de jaguar beschermd is in 
zijn hele verspreidingsgebied, dat zich 
uitstrekt van de VS tot aan Argentinië en 
vrijwel elke land daartussen. Deze nieuwe 
wettelijke bescherming stimuleert een 
gezamenlijke regionale aanpak van de 
bedreigingen voor de jaguar, van verlies 
en fragmentatie van leefgebied tot aan de 
illegale handel in lichaamsdelen. 

De afgelopen 100 jaar is 40% van de 
habitat van jaguars verloren gegaan en 
het is van het grootste belang dat er snel 
actie wordt ondernomen om de diersoort 
te redden. De jaguar is ook een doelwit 
voor de illegale handel in wilde dieren. 
Een verdere inkrimping van zijn 
leefgebied en van belangrijke 
migratiecorridors is waarschijnlijk de 
grootste bedreiging voor de 
overlevingskansen van dit iconische dier 
- de grootste inheemse katachtige in 
Amerika en de op twee na grootste 
katachtige ter wereld. Als wij willen dat de 
jaguar blijft voortbestaan in Amerika, is 
het van essentieel belang om het verlies 
van leefgebied en de afbraak van 

migratiecorridors een halt toe te roepen 
- met name voor geïsoleerde en 
bedreigde populaties. 

Een opname in Bijlage I en II bevordert 
een grotere regionale samenwerking,  
met name voor het beheren van 
grensoverschrijdende populaties,  
het onderhouden of aanleggen van 
belangrijke migratiecorridors voor 
geïsoleerde populaties en het voorkomen 
van verder habitatverlies voor de jaguar 
en afname van populaties. 

De jaguar is wereldwijd geclassificeerd  
als ‘bijna bedreigd’, maar in zijn 
verspreidingsgebied heeft hij in 13 landen 
de status ‘bedreigd’, in vier landen is zijn 
status ‘kwetsbaar’ en in twee landen is hij 
lokaal al uitgestorven. Het voorstel werd 
samen ingediend door zes landen in 
Latijns-Amerika en nog nooit eerder werd 
een voorstel bij het CMS door zoveel 
landen onderschreven, met uitzondering 
van de voorstellen die collectief door alle 
EU-lidstaten werden gesponsord. Dit laat 
zien hoe groot de regionale steun is voor 
deze vlaggenschipsoort.

IFAW helpt overheden bij de effectieve 
implementatie van de nieuwe erkende 
status via Operation Jaguar. Dit is een 
samenwerkingsproject om een einde  
te maken aan de illegale handel in 
lichaamsdelen van de jaguar, waarbij  
de focus ligt op het trainen van rangers  

belangrijke winst  
voor bescherming jaguar

In boekjaar 2020 zijn er tijdens grote 
internationale beleidsfora belangrijke 
nieuwe beschermende maatregelen 
overeengekomen onder internationaal 
recht voor een aantal diersoorten dat 
hoog op de prioriteitenlijst stond van 
IFAW. Zo is er belangrijke winst geboekt 
voor veel bedreigde haaien- en 
roggensoorten. Een aantal van deze 
soorten worden met uitsterven bedreigd 
vanwege de grootschalige internationale 
handel in hun vinnen en vlees.

Een recordaantal van 18 soorten heeft een 
beschermde status gekregen in Appendix 
II tijdens de 18e Conferentie van de 
Partijen (CoP18) van de Conventie Inzake 
de Internationale Handel in Bedreigde 
Uitheemse Dieren en Planten (CITES), die 
in augustus 2019 in Genève (Zwitserland) 
plaatsvond. De opgenomen soorten zijn: 
de kortvin- en langvinmakreelhaai (twee 
van de zwaarst beviste haaien 
wereldwijd), zes soorten bedreigde grote 
vioolroggen en tien soorten kegrog, 
waarvan negen met een bedreigde status. 
Daarnaast heeft IFAW subsidie gekregen 
om te helpen bij de effectieve 
implementatie van de nieuwe CITES-
status van de haaien in het Midden-
Oosten, Noord-Afrika, Latijns-Amerika en 
het Caraïbisch gebied. 

Een belangrijke winst werd ook behaald 
voor de ernstig bedreigde witpunthaai 
tijdens de 13e Conferentie van de Partijen 
(CoP) van het VN-verdrag inzake de 
bescherming van trekkende wilde 
diersoorten (CMS) in Gandhinagar in India 
in februari 2020. 

Regeringsvertegenwoordigers van de 130 
lidstaten namen een voorstel aan om de 
witpunthaai op te nemen in Appendix I 
van CMS, het hoogste 
beschermingsniveau van dit forum. Dit 
betekent dat het nu is verboden om deze 
haai in zijn verspreidingsgebied te 
vangen.

De witpunthaai was ooit een van de meest 
voorkomende tropische haaisoorten ter 
wereld en dit toproofdier speelt een 
belangrijke rol in het behoud van mariene 
ecosystemen. De witpunthaai is nu een 
van de meest bedreigde haaiensoorten 
als gevolg van overbevissing en vanwege 
de internationale vraag naar 
haaienvinnensoep. De hogere 
beschermingsklasse is van essentieel 
belang voor het overleven van de soort.
.

Internationaal Beleid

hogere beschermingsklasse 
voor haaien- en roggensoorten

  De makreelhaai is gespot in de 
oceaan bij Cabo San Lucas, Baja 
California Sur, Mexico.

  Meer informatie 
 
Artikel: CITES boekt grote winst 
https://www.ifaw.org/uk/news/
major-conservation-win-cites-
endangered-species-shark-ray-
afforded-vital-protection 
 
Artikel: Bescherming van met 
uitsterven bedreigde haaiensoort 
krijgt hoge prioriteit 
https://www.ifaw.org/nl/press-
releases/nieuwe-bescherming-
haaiensoort

18
een recordaantal haaiensoorten 
waaraan extra bescherming is 
toegekend

  Een jaguar gluurt vanuit de struiken 
in de Pantanal.

  Meer informatie 
 
Artikel: Bescherming jaguar krijgt 
hoge prioriteit 
https://www.ifaw.org/nl/press-
releases/nieuwe-bescherming-jaguar 
 
Artikel: Operaiton Jaguar legt 
basis voor bescherming wilde 
dieren 
https://www.ifaw.org/nl/journal/
operation-jaguar-trainingen-
guyana-beschermen-wilde-dieren
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en wetshandhaving in Bolivia, Suriname, 
en Guyana.

  Hoogtepunten in cijfers 
 
Zie jaarrekening Stichting 
IFAW, toelichting 2.5.6 Vooruit 
ontvangen bedragen IUCN, €66,383 
National Committee of the 
Netherlands, Versterken partijen 
in misdaadbestrijdingsapparaat, 
opsporen van wildlife crime door 
wetshandhavingsinstanties/justitie 
in Bolivia, Suriname en Guyana en 
toelichting 2.6.1b Baten en subsidies 
van overheden, Ministerie van 
Buitenlandse Zaken/ IUCN, National 
Committee of the Netherlands, 
€24.586,-/ Toelichting 2.6.1c  Baten 
van andere organisaties zonder 
winststreven, IUCN-Nationale Postcode 
Loterij, €51.592,-

https://www.ifaw.org/nl/press-releases/nieuwe-bescherming-jaguar
https://www.ifaw.org/nl/press-releases/nieuwe-bescherming-jaguar
https://www.ifaw.org/uk/news/major-conservation-win-cites-endangered-species-shark-ray-afforded-vital-protection
https://www.ifaw.org/uk/news/major-conservation-win-cites-endangered-species-shark-ray-afforded-vital-protection
https://www.ifaw.org/nl/press-releases/nieuwe-bescherming-haaiensoort
https://www.ifaw.org/uk/news/major-conservation-win-cites-endangered-species-shark-ray-afforded-vita
https://www.ifaw.org/uk/news/major-conservation-win-cites-endangered-species-shark-ray-afforded-vita
https://www.ifaw.org/uk/news/major-conservation-win-cites-endangered-species-shark-ray-afforded-vita
https://www.ifaw.org/uk/news/major-conservation-win-cites-endangered-species-shark-ray-afforded-vita
https://www.ifaw.org/nl/press-releases/nieuwe-bescherming-haaiensoort
https://www.ifaw.org/nl/press-releases/nieuwe-bescherming-haaiensoort
https://www.ifaw.org/nl/press-releases/nieuwe-bescherming-haaiensoort
https://www.ifaw.org/nl/press-releases/nieuwe-bescherming-jaguar
https://www.ifaw.org/nl/press-releases/nieuwe-bescherming-jaguar
https://www.ifaw.org/nl/journal/operation-jaguar-trainingen-guyana-beschermen-wilde-dieren
https://www.ifaw.org/nl/journal/operation-jaguar-trainingen-guyana-beschermen-wilde-dieren
https://www.ifaw.org/nl/journal/operation-jaguar-trainingen-guyana-beschermen-wilde-dieren
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  Wilde olifanten in Kafie National 
Park.

  Een zwarte neushoorn met haar kalf 
in Zuid-Afrika.

  Meer informatie 
 
Artikel: CITES: Belangrijke winst 
bescherming keystone pieces 
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/
pogingen-om-de-internationale-
handel-in-ivoor-te-heropenen-
zijn-mislukt-en-giraffen-krijgen-
bescherming 
 
Artikel: Mijlpaal: bescherming 
voor bedreigde Aziatische 
olifanten krijgt hoge prioriteit 
https://www.ifaw.org/nl/press-
releases/overwinning-aziatische-
olifanten-bescherming

Voorstellen om de internationale 
ivoorhandel te hervatten door verkoop 
van ivoorraden toe te staan werden 
unaniem afgewezen tijdens CITES CoP18, 
dankzij de inzet van IFAW en haar 
partners. Een voorstel om de handel in 
witte neushoorns te hervatten, werd 
eveneens afgewezen. 

De regeringen bij CITES hebben er juist 
voor gekozen om de druk op te voeren op 
landen om hun binnenlandse 
ivoormarkten te sluiten. Landen die nog 
steeds een grote ivoormarkt hebben, 
zoals de EU en Japan moeten melden 
welke maatregelen zij zullen doorvoeren. 
China, de USA en het VK hadden eerder al 
verklaard de binnenlandse markt in ivoor 
te sluiten om het stropen van olifanten 
effectief te bestrijden

Een belangrijk aspect van het aanpakken 
van de illegale handel is dat het voor 
criminelen niet mogelijk is om via de 
achterdeur illegale producten op de legale 
markt te brengen. Daarom was het ook 
van belang dat de conferentie opnieuw de 
noodzaak voor regeringen benadrukte om 
legale markten in ivoor aan te pakken. De 
EU heeft al de toezegging gedaan dat zij 
verdere maatregelen zal nemen om de 
grote markt van de 27 lidstaten aan te 
pakken. Ook Australië heeft verklaard dat 
het de binnenlandse handel in ivoor en 
neushoorn wil verbieden.

De populaties olifanten en neushoorns zijn 
door de handel in slagtanden en hoorns 
drastisch geslonken. Het is dan ook 
belangrijk om niet alleen de vraag van de 
consument naar deze producten te 

ontmoedigen, maar tegelijkertijd de deur 
naar de internationale handel stevig op 
slot te houden.

Dankzij het belangrijke werk van IFAW om 
de grootschaligheid van de handel in ivoor 
en andere producten van wilde dieren in 
kaart te brengen, riep CITES ook op om 
strenger op te treden tegen de 
onlinemarkten in wilde dieren. IFAW gaf 
tijdens CITES hier meteen gehoor aan en 
gebruikte haar recent verkregen IUCN-
lidmaatschap om een ontwerpvoorstel in 
te dienen voor het komende IUCN-
congres (uitgesteld vanwege COVID-19) 
om op te roepen voor verdere actie op het 
gebied van wildlifecrime via internet. IFAW 
zet haar grote expertise ook in om 
overheden te helpen om deze besluiten te 
implementeren.

Olifanten stonden ook op de agenda van 
CMS, waarbij het deze keer met name 
ging om de Aziatische olifant die voor de 
eerste keer op de lijst van bedreigde 
diersoorten werd geplaatst. Gastland 
India kondigde ook aan te willen 
samenwerken met andere landen in het 
verspreidingsgebied van de Aziatische 
olifant via het afsluiten van een regionale 
overeenkomst met gezamenlijke acties. 
Op deze wijze kan het dier,  dat nu de 
status “Bedreigd” heeft op de Rode lijst 
van de International Union for 
Conservation of Nature (IUCN), effectief 
beschermd worden. 

De Aziatische olifant wordt bedreigd door 
verlies en fragmentatie van hun 
leefgebied. Zij worden ook gedood 
vanwege hun ivoor en andere producten, 

verhinderen hervatting  
van de handel in ivoor  
en neushoorns 
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zoals hun huid. Vanwege de groeiende 
vraag naar sieraden van olifantenhuid is 
het stropen toegenomen. Daarnaast 
worden Aziatische olifanten regelmatig 
gedood vanwege conflicten tussen 
mensen en olifanten. Olifanten zijn ook 
het slachtoffer van interferentie met 
menselijke infrastructuur, bijvoorbeeld 
door aanrijdingen op de weg en door 
treinen. 

https://www.ifaw.org/nl/nieuws/pogingen-om-de-internationale-handel-in-ivoor-te-heropenen-zijn-mislu
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/pogingen-om-de-internationale-handel-in-ivoor-te-heropenen-zijn-mislu
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/pogingen-om-de-internationale-handel-in-ivoor-te-heropenen-zijn-mislu
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/pogingen-om-de-internationale-handel-in-ivoor-te-heropenen-zijn-mislu
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/pogingen-om-de-internationale-handel-in-ivoor-te-heropenen-zijn-mislu
https://www.ifaw.org/nl/press-releases/overwinning-aziatische-olifanten-bescherming
https://www.ifaw.org/nl/press-releases/overwinning-aziatische-olifanten-bescherming
https://www.ifaw.org/nl/press-releases/overwinning-aziatische-olifanten-bescherming
https://www.ifaw.org/nl/nieuws/pogingen-om-de-internationale-handel-in-ivoor-te-heropenen-zijn-mislukt-en-giraffen-krijgen-bescherming
https://www.ifaw.org/nl/press-releases/overwinning-aziatische-olifanten-bescherming
https://www.ifaw.org/nl/press-releases/overwinning-aziatische-olifanten-bescherming
https://www.ifaw.org/nl/press-releases/overwinning-aziatische-olifanten-bescherming
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samenvatting 
jaarrekening

Hoofdstuk 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 
afgelopen jaar willen wij wederom onze welgemeende dank 
uitspreken aan iedereen die ons steunt en onze visie van mens en 
dier samen in balans deelt.
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financieel overzicht  
ifaw wereldwijd

Samenvatting Jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening IFAW (voor accountantscontrole*) over de boekjaren 
eindigend op 30 juni 2020 en 2019. Onderstaande cijfers in duizenden USD

Verklaring inzake financiële positie

Overzicht van activiteiten

Activa 2020 2019

Liquide middelen 21.039 15.835 

Vooruitbetaalde kosten en overige (kortlopende) vorderingen 14.993 11.889 

Vaste activa 18.463 18.749 

Investeringen 53.960 59.101 

Totaal activa 108.455 105.574 

Passiva 2020 2019

Crediteuren en overige (kortlopende) schulden 11.600 11.365 

Overige schulden 14.148 10.961 

25.748 22.326 

Vorderingen minus schulden 82.707 83.248 

Totaal passiva 108.455 105.574

Opbrengsten 2020 2019

Giften van donateurs 57.864 51.838

Legaten en erfstellingen 19.387 16.298

Schenkingen in de vorm van goederen en diensten 29.217 30.290

Beleggingen en overige bedrijfsopbrengsten 903 3.630

Totaal opbrengsten 107.371 102.056

Uitgaven 2020 2019

Kosten uitvoering programma’s en bedrijfskosten 106.962 111.626

Saldo opbrengsten en uitgaven 409 (9.570)

*  De jaarrekeningen van de respectievelijke 
IFAW entiteiten zijn opgesteld 
in overeenstemming met lokale 
accountancy richtlijnen en zijn per 
entiteit gecontroleerd. Het overzicht 
van activiteiten -  opbrengsten/uitgaven 
is opgesteld op basis van accountancy 
richtlijnen van toepassing in de 
Verenigde Staten.

Geconsolideerde jaarrekening 

1 juli 2019 – 30 juni 2020

Programmaprioriteiten Nederland

1 juli 2019 – 30 juni 2020

Programmaprioriteiten wereldwijd

Hulp bij rampen 8%

Internationaal beleid 2%

Behoud van leefgebieden 12%

Bescherming van de oceanen 5%

Redding van zeezoogdieren 2%

Redding van wilde dieren 22% 

Wildlifecrime 49%
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Hulp bij rampen 3%

Behoud van leefgebieden 2%

Bescherming van de oceanen 1%

Redding van zeezoogdieren 7%

Redding van wilde dieren 35%

Wildlifecrime 52%
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Boekjaar eindigend op 30 juni 2020

1 juli 2019 – 30 juni 2020

Organisatie Land

Totaal 
programma’s en 
ondersteuning

Besteed aan 
fondsenwerving

International Fund for Animal Welfare, Inc. Verenigde Staten 90.7% 9.3%

International Fund for Animal Welfare (IFAW) Verenigd 
Koningkrijk 80.3% 19.7%

International Fund for Animal Welfare Inc./ Fonds 
international pour la Protection des animaux inc. Canada 82.9% 17.1%

Stichting IFAW (International Fund for Animal Welfare) Nederland 83.3% 16.7%

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH Duitsland 87.8% 12.2%

Fonds International pour la protection  
des animaux (IFAW France) Frankrijk 75.0% 25.0%

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

International Fund for Animal Welfare NPC Zuid-Afrika 93.3% 6.7%

International Fund for Animal Welfare Limited Zambia 100.0% 0.0%

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

Toerekening kosten uitvoering 
programma’s en operationele kosten 

Totale inkomsten en andere steun

Giften van particulieren 54%

Nalatenschappen 18%

Giften in natura 27%

Beleggingsresultaat en overige 
baten 1%

directieverslag
Hoofdstuk 10
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Stichting IFAW (International Fund for 
Animal Welfare) is aangesloten bij een 
wereldwijd opererende groep organisaties 
zonder winstoogmerk die samen het 
International Fund for Animal Welfare 
(“IFAW”’) vormen. IFAW heeft kantoren in 
zestien landen en ondersteunt projecten 
op het gebied van dierenwelzijn en 
dierenbescherming in meer dan veertig 
landen wereldwijd. 

Onze visie
Mens en dier samen in balans

 
Onze missie
Fris denken en gedurfd handelen voor 
dier, mens en aarde.
 

Onze overtuiging

Vanuit onze visie ‘mens en dier samen in 
balans’ hanteren wij een aantal centrale 
uitgangspunten bij onze projecten en 
activiteiten. Beleid ten aanzien van 
natuurbehoud moet op degelijk 
wetenschappelijk onderzoek gebaseerd 
zijn binnen een ethisch verantwoord 
kader dat uitgaat van de intrinsieke 
waarde van individuele dieren en soorten, 
en van de welzijnsbehoeften van dieren 
als wezens met gevoel en bewustzijn.

Beleidsbeslissingen ten aanzien van 
natuurbehoud dienen op de volgende 
uitgangspunten te worden gebaseerd: 
ecologische duurzaamheid, biologische 
duurzaamheid en het voorzorgsprincipe. 

Mensen hebben een morele 
verantwoordelijkheid om in de behoeften 
te voorzien van de dieren die van hen 
afhankelijk zijn. Die verantwoordelijkheid 
omvat ook het beschermen van wilde 
dieren en hun habitats tegen – al dan niet 
opzettelijk – door mensen veroorzaakte 
gevaren. Verantwoordelijk menselijk 
gedrag betekent: het voorkomen, 
vermijden, of in ieder geval, beperken van 
direct en indirect gevaar voor alle dieren. 

Onze aanpak

Elk dier maakt deel uit van een soort en 
elke soort is afhankelijk van zijn habitat om 
te kunnen overleven. In onze aanpak gaan 
wij uit van dit onlosmakelijke verband. Via 
onze methode RE:SOLVE leggen wij de 
verbinding tussen dierenwelzijn en 
natuurbehoud en bieden wij uitgebreide 
bescherming aan individuele dieren, 
populaties en leefgebieden. 

RE:SOLVE houdt in dat wij dieren in nood 
redden, ze weer gezond maken, 
rehabiliteren en weer vrijlaten in veilige en 
duurzame leefgebieden. Elke pijler op zich 
heeft waarde. Maar als som der delen 
heeft deze aanpak een onmiddellijke en 
langdurige impact op mensen, dieren en 
hun leefomgeving.

ons wereldwijde team

Ons wereldwijde team bestaat uit 
reddingswerkers, specialisten op het 
gebied van conservation, experts in 

plattelandsontwikkeling, specialisten in 
het voorkomen van wildlifecriminaliteit, 
handhavingsfunctionarissen, 
dierenartsen, beleidsdeskundigen, 
campagnevoerders, wetenschappers, 
voorlichters en uiterst deskundig 
ondersteunend personeel. Al deze 
mensen zijn bovendien enorm 
gemotiveerd om dieren in nood te helpen 
en bij te dragen aan de instandhouding 
van soorten en natuurgebieden. 
 

directieverslag over het 
boekjaar afgesloten op  
30 juni 2020

Directieverslag 10.1.1

Stichting IFAW (International Fund for 
Animal Welfare) is een Nederlandse 
stichting met een kantoor in Den Haag. De 
donateurs- en communicatieafdeling 
verricht de dagelijkse werkzaamheden, 
beantwoordt vragen van donateurs en 
publiek en geeft informatie over onze 
activiteiten op het gebied van 
dierenwelzijn. Ook de afhandeling van de 
post en het bankverkeer behoren tot de 
taken van deze afdeling. Daarnaast is er 
een campaigner die verantwoordelijk is 
voor het lobbyen voor verschillende 
programma’s.

Op 25 augustus 2017 werd een IFAW-
vestiging in Marokko geopend, op 
dezelfde dag dat Stichting AAP (Animal 
Advocacy and Protection) en IFAW met 
steun van de Nationale Postcode Loterij 
met het project Born to be Wild van start 
gingen. Met dit project willen wij zowel 
stroperij als de illegale handel bestrijden 
en de bescherming van berberapen in 
Ifrane National Park waarborgen.

De stichting heeft een directeur, Joep van 
Mierlo, met daarnaast campaigners, een 
communicatiemedewerker, een online 
marketingmedewerker en administratief 
personeel. De rol van International Fund 
for Animal Welfare, Inc. (Verenigde Staten, 
hierna “IFAW US”) voorziet in de 
ondersteuning van de communicatie, de 
diverse programma’s, de financiële 
administratie, de ICT-activiteiten, de 
mailing en de fondsenwerving in 
samenspraak met Stichting IFAW en 
andere zusterorganisaties. Deze diensten 
worden verricht tegen kostprijs, die 
volgens het bestuur van de stichting goed 
overeenkomt met de waarde van de 
geleverde diensten. Wij zijn van mening 
dat dit systeem het meest efficiënt en 
effectief is om de kosten te beheersen. 
Bovendien heeft IFAW zo wereldwijd 
hetzelfde gezicht naar buiten.

Stichting IFAW wordt geleid door een 
Raad van Bestuur. Deze is onder meer 
verantwoordelijk voor: bewaken van de 

voortgang ten opzichte van de 
strategische doelen; waarborgen dat 
wet- en regelgeving worden nageleefd; 
goedkeuren van begrotingen en de 
jaarrekening; en toezicht op activiteiten 
die gericht zijn op het aantrekken van 
nieuwe middelen ter ondersteuning van 
de missie.

Stichting IFAW en IFAW 
wereldwijd

Stichting IFAW is een in Den Haag 
gevestigde Nederlandse stichting die is 
aangesloten bij een wereldwijd 
opererende groep organisaties zonder 
winstoogmerk, die samen International 
Fund for Animal Welfare (“IFAW”) vormen. 
IFAW fungeert als een wereldwijde familie 
van dierenwelzijnsorganisaties die 
eensgezind optrekken vanuit dezelfde 
visie voor een wereld waarin dieren 
worden gerespecteerd en beschermd. 
Stichting IFAW is gelieerd aan de 
volgende zusterorganisaties zonder 
winstoogmerk:

  International Fund for Animal Welfare 
(Australië) Pty Ltd

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

  Fonds international pour la protection 
des animaux inc <<IFAW France>> 
(France Association) (IFAW Frankrijk)

  Fonds international pour la prptection 
des animaux inc. <<IFAW>> (France 
Endowment Fund)

  IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds 
gGmbH (Duitsland)

  International Fund for Animal Welfare 
NPC (Zuid-Afrika)

  International Fund for Animal Welfare 
(IFAW) (Verenigd Koninkrijk)

  International Fund for Animal Welfare 
IFAW in Action (Verenigd Koninkrijk)

  IFAW Commerce Limited (Verenigd 
Koninkrijk)

  International Fund for Animal Welfare, 
Inc. (Verenigde Staten)

  International Fund for Animal Welfare 
(IFAW) Limited (Malawi)

  International Fund for Animal Welfare 
Limited (Zambia)

  International Fund for Animal Welfare 
(Zimbabwe Trust)

Verhouding tot international 
fund for animal welfare, inc.
(verenigde staten)

International Fund for Animal Welfare, Inc. 
(IFAW US) is een vennootschap opgericht 
naar het recht van Massachusetts (VS) en 
krachtens inschrijving bij de Amerikaanse 
belastingdienst onder rubriek 501(c)(3) 
van de US Code vrijgesteld van federale 
inkomstenbelasting. IFAW US verleent 
bepaalde vormen van ondersteuning aan 
alle IFAW-entiteiten. Hieronder valt 
ondersteuning van programma’s, 
fondsenwerving en beheeractiviteiten, 
onder meer op het gebied van financiën, 
recht, technologie, personeels-
management, fondsenwervingsstrategie, 
strategisch beheer van internationale 
projecten en campagnes, en de 
communicatie over en uitvoering van 
programma’s. De hieraan verbonden 
uitgaven worden door Stichting IFAW en 
de andere aan haar gelieerde entiteiten 
tegen kostprijs aan IFAW US vergoed en 
zijn in deze jaarrekening opgenomen als 
“gedeelde institutionele kosten”.

organisatie stichting IFAW 
(International Fund  
for Animal Welfare)

Directieverslag 10.1.1
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De grondslag voor toerekening van de 
“gedeelde institutionele kosten” aan de 
afzonderlijke entiteiten is als volgt:

a.  Het totaal van de door elke entiteit 
afzonderlijk ontvangen bijdragen in de 
betreffende periode, met uitzondering 
van eventuele subsidies die van een 
andere IFAW-entiteit zijn ontvangen.

b.  Het totaal van de door elke organisatie 
afzonderlijk gedane uitgaven in de 
betreffende periode (met uitzondering 
van subsidies die aan een andere 
IFAW-entiteit zijn verleend).

De partijen zijn van mening dat deze wijze 
van toerekening is bedoeld om de 
gedeelde kosten op billijke wijze en op 
basis van gezond verstand aan de 
IFAW-entiteiten toe te wijzen op een 
dusdanige manier dat elke entiteit naar 
evenredigheid bijdraagt. IFAW US streeft 
ernaar de toerekenbare kosten aan de 
entiteiten te belasten volgens het 
billijkheidsprincipe (d.w.z. toerekening op 
basis van redelijkheid en billijkheid) en 
rekening houdend met financiële 
draagkracht. 

Verhouding tot gelieerde 
organisaties

Stichting IFAW en haar zusterorganisaties 
fungeren als aparte en onafhankelijke 
entiteiten. De activa van Stichting IFAW 
worden gescheiden gehouden van en niet 
vermengd met die van haar 
zusterorganisaties. 

Stichting IFAW biedt als het EU Financial 
Service Center aan drie Europese 
IFAW-organisaties met vijf vestigingen in 
Frankrijk, België, Duitsland, Marokko en 
Nederland ondersteuning op het gebied 
van financiële verslaglegging en 
verslaggeving, elementair financieel 
beheer, kasbeheer, loonadministratie en 
accountantscontrole. Deze 
dienstverlening en de doorbelasting van 
toerekenbare kosten worden per entiteit 
in een Raamwerkovereenkomst 
vastgelegd.

Bijdragen en donaties aan gelieerde 
organisaties voor programma’s worden 
verstrekt als zijnde onvoorwaardelijke 
bijdragen ten behoeve van de realisering 
van de doelstellingen van andere 
IFAW-gelieerde organisaties, die 
overeenkomen met die van de Stichting 
IFAW (International Fund for Animal 
Welfare).

Donaties en financiële bijdragen aan 
gelieerde organisaties worden uitgekeerd 
op basis van (1) de mate waarin de 
gelieerde organisatie behoefte heeft aan 
financiële hulp en (2) de mate waarin de 
organisatie over de financiële middelen 
beschikt om andere gelieerde 
organisaties financieel bij te staan. Tijdens 
het jaarlijkse budgetteringsproces worden 
de bijdragen alsmede de bijbehorende 
planning met betrekking tot toekenning 
vastgelegd. De criteria die samengaan 
met de toekenning van de bijdragen met 
betrekking tot de wijze waarop de 
gelieerde organisaties de middelen 
aanwenden ten behoeve van de 
realisering van de 
programmadoelstellingen en operationele 
activiteiten, zijn identiek aan de criteria 
die gelden bij toekenning van subsidies 
aan externe organisaties. De doelen en 
missies van de betreffende organisatie 
dienen verenigbaar te zijn met de missie 
en het werk van Stichting IFAW.

Governance/
organisatiestructuur en 
verantwoordelijkheden

raad van bestuur 

Aangesteld

Robert C. Barber 8 februari 2018 

Mark T. Baudouin 22 oktober 2015 

Barbara U. Birdsey 18 februari 2015 

Joyce C. Doria 
(President) 18 februari 2015

Daniel T. Lenoy 8 februari 2018

Catherine H. Lilly 16 juni 2016

Debobrata Mukherjee 24 april 2013

Virginia A. Pollak 8 februari 2018

Judi W. Wakhungu 13 juni 2019

directiekantoor

Downes, Azzedine T. Directeur 

Executive Vice President

Vice President, Conservation & Animal 
Rescue
Vice President, Marketing & 
Communications

Vice President, International Operations

Vice President, Global Development

Director, IT & Facilities

Chief Financial Officer

Vice President, Human Resources & 
Operations Services

General Counsel

regionaal management europese regio

Joep van Mierlo

 
nationaal management nederland

Joep van Mierlo Country Director 
Stichting IFAW 

De raad van bestuur (rvb) 

Telde op 30 juni 2020 negen leden. Elk 
bestuurslid wordt benoemd voor een 
periode van drie jaar. Alle bovenvermelde 
personen waren het gehele boekjaar in 
functie tot aan de datum van 
ondertekening van de jaarrekening. In 
boekjaar 2020 ontvingen bestuursleden 
geen bezoldiging (boekjaar 2019: geen).

Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor 
bestuur en toezicht op de organisatie, 
fiduciair management, het onderhouden 
van netwerken, en fondsenwerving. 
Bestuursleden zijn de ambassadeurs van 
de organisatie. Zij zien erop toe dat de 
organisatie op effectieve wijze haar missie 
ten uitvoer brengt door te waarborgen dat 
alle initiatieven, besluiten tot financiële 
ondersteuning van projecten en 
programma’s, beleggingen en 
investeringen, alsmede het beheer van 
donateursgelden de missie van IFAW 
ondersteunen en bevorderen. 

Bestuurscommissies 

Zes bestuurscommissies en één 
subcommissie vergaderen volgens een in 
de statuten vastgelegd schema om 
aanbevelingen voor het voltallige Bestuur 
te formuleren. In deze Commissies 
hebben zowel bestuursleden als niet-
bestuursleden zitting. De deskundigheid 
en ervaring van de individuele leden 
worden geëvalueerd en afgestemd op de 
behoefte binnen elk van de volgende 
Commissies: 

Dagelijks bestuur 

Het Dagelijks Bestuur verleent bijstand 
aan de Raad van Bestuur bij de vervulling 
van haar taken en functioneert als zodanig 
als het centrale organiserende en 
faciliterende orgaan van de Raad van 

Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is het 
belangrijkste communicatiekanaal van het 
management naar de Raad van Bestuur en 
is gevolmachtigd om de Raad van Bestuur 
te vertegenwoordigen of namens haar te 
handelen in situaties waarin het niet 
praktisch is om het voltallige Bestuur 
bijeen te roepen. Tot de taken van het 
Dagelijks Bestuur behoren de evaluatie 
van het functioneren van de Raad van 
Bestuur en het leidinggevend kader, het 
opstellen van de agenda voor de 
bestuursvergaderingen, en het namens 
de Raad van Bestuur handelen in de 
tussenliggende perioden.

Toezicht accountantscontrole 
en risicobeheersing

De Commissie Toezicht 
Accountantscontrole en Risicobeheersing 
verleent bijstand aan de Raad van Bestuur 
en doet aanbevelingen voor een 
verantwoorde invulling van haar 
toezichthoudende taak op de volgende 
terreinen: (1) de administratieve 
organisatie, interne controle en 
risicobeheersing van IFAW; (2) de 
integriteit van de jaarrekening van IFAW; 
(3) naleving van wet- en regelgeving en 
ethische standaarden; en (4) het 
benoemen van onafhankelijke en 
competente externe accountants. 

Financiën en investeringen 

De Commissie Financiën en Investeringen 
verleent bijstand aan de Raad van Bestuur 
en doet aanbevelingen met betrekking tot 
haar taak als financieel toezichthouder en 
bij het streven naar een zo efficiënt, 
productief en verantwoord mogelijk 
gebruik van de activa van IFAW. Tot de 
taken van de Commissie Financiën en 
Investeringen behoort de beoordeling van 
de jaarrekening en van de uitkomsten van 
de accountantscontrole, het bewaken van 
de begroting voor ongebruikelijke 
transacties en het toezien op 
investeringen.

Internationale ontwikkeling

De Commissie Internationale 
Ontwikkeling verleent bijstand aan de 
Raad van Bestuur en doet aanbevelingen 
inzake het signaleren, recruteren en 
opleiden van personen die affiniteit 
hebben met goede doelen en van 
functionarissen die in de toekomst 
mogelijk een leidende rol kunnen spelen 
bij IFAW’s wereldwijde missie. 

Toezicht gegevensbescherming 
en fondsenwerving 

De Subcommissie Toezicht 
Gegevensbescherming en 
Fondsenwerving is een subcommissie van 
de Commissie Internationale 
Ontwikkeling. Zij is opgezet om die 
Commissie bij te staan en aanbevelingen 
te doen met betrekking tot beleid inzake 
gegevensbescherming en procedures ter 
beperking van de risico’s die met 
schending van vertrouwelijke gegevens 
samenhangen.

Media en externe betrekkingen 

De Commissie Media en externe 
betrekkingen is een nieuw opgezette 
commissie die is opgezet om te helpen bij 
het vergroten van externe bekendheid 
met betrekking tot IFAW’s profiel, 
activiteiten en programma’s. De 
Commissie helpt IFAW bij het zoeken naar 
en ontwikkelen van relaties met merken, 
organisaties en individuen, mediakanalen, 
journalisten, experts op het gebied van 
reclame en public relations, 
contentcreatie, beroemdheden en andere 
spraakmakende / zeer invloedrijke 
supporters om hen te betrekken bij het 
promoten van IFAW.

Benoemingen

De Benoemingscommissie verleent 
bijstand aan de Raad van Bestuur en doet 
aanbevelingen met betrekking tot het 
proactief signaleren, vormen, recruteren, 
doorlichten en inschatten van nieuwe 
Bestuurders met het oog op optimaal 
bestuur en toezicht. De 
Benoemingscommissie dient te 
waarborgen dat de Raad van Bestuur 
bestaat uit personen die over de nodige 
leidinggevende capaciteiten, 
deskundigheid, ervaring en affiniteit met 
goede doelen beschikken om de missie 
en strategische doelstellingen van IFAW te 
kunnen ondersteunen. 

De Benoemingscommissie van het 
huidige Bestuur doet aanbevelingen voor 
nieuwe leden en beoordeelt 
kandidaatleden. Nieuwe kandidaten 
kunnen zowel door de huidige 
bestuursleden als door medewerkers 
worden voorgedragen. Tijdens de 
Algemene Jaarvergadering in juni vindt de 
verkiezing van nieuwe bestuursleden 
plaats en kunnen bestuursleden wier 
termijn van drie jaar afloopt, worden 
herkozen. De bestuursleden worden 
onderverdeeld in drie groepen, waarvan 
de zittingstermijn in drie opeenvolgende 

jaren verstrijkt. Na hun benoeming nemen 
nieuwe bestuursleden deel aan een 
oriëntatiebijeenkomst en ontvangen ze 
een handboek met informatie, waaronder 
de missie- en waardenverklaring, 
organisatieschema’s, de 
directiesamenstelling, 
programmaoverzichten, de samenstelling 
van directiecommissies, financiële 
overzichten, de statuten en het beleid ter 
voorkoming van belangenverstrengeling 
van IFAW. Sommige bestuursleden mogen 
ook binnen andere organisaties 
bestuursfuncties vervullen, maar zij 
dienen wel jaarlijks een Verklaring 
Belangenverstrengeling te ondertekenen 
waarin alle nevenfuncties worden 
vermeld. In het boekjaar dat op 30 juni 
2020 werd afgesloten heeft het 
management van Stichting IFAW 
(International Fund for Animal Welfare) bij 
haar bestuursleden geen activiteiten 
geconstateerd waarbij sprake was van 
belangenverstrengeling. 

De president-directeur 

- rapporteert aan het overkoepelende 
bestuursorgaan voor alle rechtspersonen 
van IFAW wereldwijd. De President-
Directeur is eindverantwoordelijk voor de 
implementatie van de strategische visie 
binnen de organisatie en ziet erop toe dat 
zij aan haar missie om wereldwijd dieren 
te redden en te beschermen beantwoordt. 
De President-Directeur is niet alleen de 
belangrijkste schakel tussen het Bestuur 
en de organisatie als geheel, maar is ook 
toonaangevend voor de interne 
verhoudingen binnen de organisatie en 
treedt het meest naar buiten in de 
contacten met donateurs, 
regeringsleiders en hoge ambtenaren. De 
President-Directeur geeft direct leiding 
aan de directeuren van de nationale en 
regionale IFAW-vestigingen. 

De juridisch adviseur 

- voorziet de President-Directeur en 
leidinggevende functionarissen binnen de 
organisatie van juridische adviezen, 
beheert de rechtsverhoudingen binnen 
de organisatie en ziet toe op de naleving 
van wet- en regelgeving door alle 
IFAW-vestigingen.

Het directieteam 

– is de hoeder en promotor van de missie 
van IFAW en ziet erop toe dat het 
Strategisch Plan wordt uitgevoerd. Ook is 
het de taak van dit team om sturing te 
geven op organisatorisch en strategisch 



niveau. Hier berust ook de 
verantwoordelijkheid voor het 
lijnmanagement aan medewerkersteams 
op de verschillende geografische locaties. 
Deze organisatiestructuur stelt Stichting 
IFAW in staat om de wereldwijd binnen de 
organisatie aanwezige talenten en 
vaardigheden tot hun recht te laten 
komen. Het Managementteam wordt 
gevormd door de Vicepresident en de 
Directiefunctionarissen die direct leiding 
geven aan de dierenwelzijns- en 
natuurbeschermingsprogramma’s, de 
afdelingen Communicatie, 
Personeelszaken, Financiën, ICT en 
Ontwikkeling. Voor de afdelingen 
Programma’s, Communicatie en 
Ontwikkeling zijn veel medewerkers actief 
binnen de regiokantoren en nationale 
kantoren, terwijl de activiteiten van 
Financiën, ICT en Personeelszaken meer 
gecentraliseerd – zij het niet volledig – in 
de Verenigde Staten plaatsvinden.

De directeur Europa, gevestigd 
in Nederland 

– geeft leiding aan de verschillende 
kantoren in Europa. Hij is als directeur van 
Stichting IFAW Nederland ook 
verantwoordelijk voor de dagelijkse 
leiding aan de medewerkers van de 
donateursafdeling, de afdeling 
communicatie, de afdeling 
fondsenwerving, de campagneafdeling en 
het administratief personeel in Nederland.

hoofd- en nevenfuncties 
bestuurders stichting IFAW

Naam Robert Barber

Functie Bestuurslid

Achtergrond Attorney

Aantreden 8 februari 2018

Aftredend per 30 juni 2021

Termijn 1e

Hoofdfunctie

Corporate Attorney 
and Partner at 
Prince Lobel Tye 
LLP

Nevenfuncties
- Council for a 
Livable World, 
Directeur

Naam Mark Beaudouin

Functie Bestuurslid

Achtergrond Advocaat 
(gepensioneerd)

Aantreden 22 oktober 2015

Aftredend per 30 juni 2022

Termijn 2e

Hoofdfunctie Gepensioneerd

Nevenfuncties

- National Academy  
of Advanced 
Teacher 
Education, 
Directeur

- New England 
Legal Foundation, 
Afgevaardigde

Naam Barbara Birdsey

Functie Bestuurslid

Achtergrond Environmentalist; 
Social Activist

Aantreden 18 februari 2015

Aftredend per 30 juni 2022

Termijn 2e

Hoofdfunctie Directeur Pegasus 
Foundation

Nevenfuncties

- Alliance to 
Protect Nantucket 
Sound, Director

- The Guardians of 
Martin County, 
Director

- Pegasus 
Foundation, 
Founder & 
Director

- Treasured Lands 
Foundation, 
President

Naam Joyce Doria

Functie Bestuurslid

Achtergrond
Management 
Consultant; 
Philanthropist

Aantreden 18 februari 2015

Aftredend per 30 juni 2021

Termijn 2e

Hoofdfunctie Gepensioneerd

Nevenfuncties - Geen

Naam Daniel Lenyo

Functie Bestuurslid

Achtergrond Project Manager

Aantreden 8 februari 2018

Aftredend per 30 juni 2021

Termijn 1e

Hoofdfunctie
Vice President, 
Bright Horizons 
Family Solutions 

Nevenfuncties

- Massachusetts 
Horizons 
(childcare and 
other family 
services) 

- Building & 
Governance 
Committees

Naam Catherine Lilly

Functie Bestuurslid

Achtergrond Animal Welfare/Non-
Profit Management

Aantreden 16 juni 2016

Aftredend per 30 juni 2022

Termijn 2e

Hoofdfunctie Animal Welfare 
Nonprofit

Nevenfuncties

- Charles River 
Alleycats 
(Massachusetts 
TNR of cats), 
Board President

- Edinburg Center 
(Massachusetts 
human service 
agency), Board 
Treasurer

Naam Debobrata Mukherjee

Functie Bestuurslid

Achtergrond Marketing Executive

Aantreden 24 april 2013

Aftredend per 30 juni 2022

Termijn 3e

Hoofdfunctie
Chief Marketing 
Officer, Flowers 
Foods

Nevenfuncties
- PetSmart 
Charities Inc., 
Bestuurslid

Naam Virginia A. Pollak

Functie Bestuurslid

Achtergrond Fashion Executive

Aantreden 8 februari 2018

Aftredend per 30 juni 2021

Termijn 1e

Hoofdfunctie Werkzoekende

Nevenfuncties - Geen

Naam Judi W. Wakhungu

Functie Bestuurslid

Achtergrond Ambassador

Aantreden 13 juni 2019

Aftredend per 30 juni 2022

Termijn 1e

Hoofdfunctie Ambassadeur van 
Kenia in Frankrijk

Nevenfuncties - Geen

Naam Joep van Mierlo

Functie Directeur Europa  
en IFAW Nederland

Achtergrond Nonprofit Management

Aantreden 1 juli 2018

Aftredend per

Termijn Staf

Hoofdfunctie Directeur Europa  
en IFAW Nederland

Nevenfuncties - Geen

Bezoldigingsbeleid voor 
bestuurders, directie, 
toezichthouders en 
medewerkers

Het bestuur van Stichting IFAW ontving 
geen bezoldiging in de boekjaren 
eindigend op 30 juni 2020 en 30 juni 
2019. Per 1 juli 2018 is het regionale en 
nationale management ondergebracht in 
één functie van Directeur IFAW Europa en 
Stichting IFAW Nederland. Het bruto 
salaris van de Directeur bedroeg € 
129.600 voor het boekjaar eindigend op 
30 juni 2020. De aan IFAW Europa 
gelieerde entiteiten dragen bij aan de 
personeelskosten van Stichting IFAW 
Nederland met betrekking tot de functie 
van Directeur IFAW Europa. Het 
bezoldigingsbeleid voor de medewerkers 
is gebaseerd op de volgende maatstaven:

  Marktconform salaris;

  Het salaris van de Directeur is in 
overeenstemming met de Regeling 
beloning directeuren van 
goededoelenorganisaties namens 
brancheorganisatie Goede Doelen 
Nederland (voorheen de VFI);

  Het recht op potentiële salarisverhoging 
wordt mede bepaald op basis van een 
positieve beoordeling naar aanleiding 
van het functioneringsgesprek;

  Uniforme secundaire 
arbeidsvoorwaarden voor iedereen, 
inclusief de regelingen voor 
pensioenen, vakanties en reiskosten;

  Geen betaling voor overwerk, maar 
flexibiliteit om redelijkerwijs te 
compenseren met tijd voor tijd.

 



98 99International Fund for Animal Welfare Jaarverslag 2019-2020

Stichting IFAW vindt het belangrijk om 
helder te communiceren met alle 
stakeholders en transparant 
verantwoording af te leggen over 
inkomsten en bestedingen. Hiervoor 
gebruikt Stichting IFAW een mix van 
communicatiemiddelen voor de diverse 
doelgroepen. 

  leden

  vrijwilligers

  medewerkers

  dierenopvangcentra

  dierenambulances

  dierenartsen

  dierenpolitie

  politiek

  overheidinstellingen

  lokale overheden

  bedrijsleven,  
onderzoeksinstituten, 
brancheverenigingen

  publiek

  pers

  volgens social media

  connecties

  leveranciers

  sponsors

  donateurs

  stichtingen

  samenwerkingpartners

  dierencoalitie

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  Verantwoording afleggen
  Tonen van impact
  Informeren van diverse doelgroepen 
over onze missie 
  De activiteiten en de resultaten van ons 
werk

Communicatiemiddelen

Stichting IFAW informeert haar donateurs 
over de diverse activiteiten door middel 
van nieuwsbrieven en updates, en via 
e-mail en internet. In elke e-appeal bieden 
wij informatie over de gevaren die dieren 
en onze gezamenlijke leefomgeving 
bedreigen. Ook vragen wij onze donateurs 
en andere lezers om direct of indirect 
tegen deze bedreigingen in actie te 
komen (bijvoorbeeld door middel van een 
handtekeningenactie, door een gift over 
te maken, door een andere levensstijl te 
ontwikkelen, of door verantwoordelijke 
politici aan te spreken).

Nieuwsbrieven en updates over 
onze programma’s

In het boekjaar 2020 heeft IFAW haar 
donateurs geregeld op de hoogte 
gehouden van haar activiteiten binnen de 
verschillende projecten. Deze informatie 
wordt verstrekt via nieuwsbrieven, 
updates over programma’s en – indien 
nodig – persoonlijk gerichte brieven.

E-mail

In boekjaar 2019/2020 werden e-mails 
aan gemiddeld 40.000 ontvangers 
gestuurd. In deze e-mails werden onze 
donateurs geïnformeerd over lopende 
IFAW-projecten en werd aandacht 
gevraagd voor handtekeningenacties met 
het verzoek die te steunen. Het aantal 
e-mails dat wij stuurden was aanmerkelijk 
lager dan voorgaande jaren vanwege de 
nieuwe Europese Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). 

Website

In het boekjaar 2020 bezochten ruim 
283.000 (50.000 in boekjaar 2019) onze 
website ifaw.org/Nederland. Deze 
bezoekers bekeken samen bijna 713.000 
pagina’s (119.000 in boekjaar 2019). De 
toename is voor een groot deel te danken 
aan onze succesvolle fondsenwerving in 
het kader van het programma 
rampenbestrijding tijdens de Australische 
bosbranden.

Daarnaast hebben we een nieuwe partij 
die onze Google Grants effectiever 
beheert. In mei 2019 heeft de website een 
volledige rebranding ondergaan en een 
nieuwe uitstraling gekregen. De 
belangrijkste bezochte pagina’s waren 
nieuwsupdates, blogs, projectpagina’s en 
donatieformulieren.

Sociale media

Stichting IFAW is zeer actief op Facebook, 
Twitter en Instagram. Op Facebook heeft 
Stichting IFAW de meeste volgers, 41,000 
(37,662 in boekjaar 2019). Facebook wordt 
voornamelijk gebruikt om een inkijkje te 
geven in ons werk en om onze volgers op 
de hoogte te houden van onze projecten 
en de impact ervan.

communicatie  
met stakeholders

Directieverslag 10.1.2

Inkomsten worden vooral verkregen uit de 
maandelijkse giften van trouwe donateurs 
en in reactie op educatieve nieuwsbrieven 
en direct mail, via televisiecampagnes en 
door telemarketingactiviteiten. 

Het merendeel van de inkomsten komt 
binnen als reactie op oproepen in onze 
periodieke nieuwsbrieven. In deze 
nieuwsbrieven en andere uitingen 
informeren wij onze (potentiële) donateurs 
over de doelstellingen en de resultaten 

van het werk van IFAW. Wij bieden de lezer 
ook altijd de gelegenheid om Stichting 
IFAW te steunen. Structurele giften van 
trouwe donateurs dragen ook bij tot de 
algehele fondsgelden. De organisatie 
streeft tevens naar het generen van 
aanvullende inkomsten ter financiering 
van programma-activiteiten door het 
aantrekken van subsidies van overheden, 
organisaties zonder winststreven en 
loterijorganisaties. 

financiering
Directieverslag 10.1.3

Het doel van de voor alle IFAW-
vestigingen aangehouden reserves en 
fondsen is tweeledig: enerzijds dienen 
deze reserves om de financiële risico’s te 
verminderen die inherent zijn aan de 
activiteiten van de organisatie; anderzijds 
versterken zij de financiële basis voor de 
voortgang van de programma’s en de 
institutionele activiteiten. De wereldwijd 
aan IFAW gelieerde organisaties zijn 
financieel en operationeel onderling 
afhankelijk van elkaar. Als zodanig kunnen 
tussen de individuele IFAW-organisaties 
verschillen ontstaan in de aard en omvang 
van de reserves. 

Per 30 juni 2020 beschikt Stichting IFAW 
over een continuïteitsreserve, een 
bestemmingsreserve en een nieuwe 
aanvullende institutionele 
investeringsreserve die uitsluitend is 
bestemd ter financiering van verdere 
uitbreiding van programma’s en 
operationele activiteiten.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve wordt 
aangehouden om te waarborgen dat de 
organisatie ook in de toekomst aan haar 
verplichtingen kan voldoen en om de 
financiële risico’s te verminderen die 
inherent zijn aan de activiteiten van de 
organisatie (zie toelichting 2.5.3 bij de 
Jaarrekening). Overeenkomstig Richtlijn 
650 van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving, de ‘Richtlijn 
Verslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen’, en conform de ‘Richtlijn 
Financieel Beheer Goede Doelen’ van de 
Vereniging van Fondsenwervende 
Instellingen (VFI), bedraagt de reserve per 
30 juni 2020 € 2,3 miljoen, minder dan de 
maximaal toegestane reserve van 1,5 maal 
de jaarlijkse exploitatiekosten (in het 
verslagjaar ca. € 5 miljoen). 

De bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve dient om voor 
Stichting IFAW beleggingsopbrengsten te 
genereren die zonder beperking zullen 
worden aangewend voor de financiering 
van de strategische doelstellingen van de 
organisatie voor de lange termijn (zie 
toelichting 2.5.3 en 2.5.7 bij de 
Jaarrekening). 

Institutionele 
investeringsreserve

De institutionele investeringsreserve werd 
in het boekjaar 2018 gevormd ten 
behoeve van het financieren van 
noodzakelijke investeringen in personeel, 
technologie en systemen ter 
ondersteuning van de uitbreiding van 
programma’s en operationele activiteiten 
in de boekjaren 2018, 2019 en 2020 (zie 
toelichting 2.5.3 bij de Jaarrekening). 

reserves en fondsen
Directieverslag 10.1.4
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IFAW hecht veel belang aan transparantie 
en het verstrekken van betekenisvolle en 
duidelijke informatie over programma’s en 
financieel beheer. De organisatie streeft 
ernaar om door middel van haar 
activiteiten en de wijze van rapporteren 
daarover vertrouwen bij het publiek te 
wekken en dat vertrouwen in stand te 
houden. IFAW werkt voortdurend aan het 
evalueren en verbeteren van de 
verslagleggingsprocedures en streeft 
ernaar dit zoveel mogelijk te doen aan de 
hand van ‘best practices’ en in nauw 
overleg met haar partners, 
toezichthoudende instanties en andere 
organisaties.

De jaarrekening van Stichting IFAW is 
samengesteld in overeenstemming met 
Richtlijn 650 van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving, de ‘Richtlijn 
verslaggeving fondsenwervende 
instellingen’. Stichting IFAW zet zich in om 
te voldoen aan het per 1 januari 2016 van 
kracht geworden nieuwe validatiestelsel, 
met inbegrip van de naar aanleiding van 
dit stelsel en het nieuwe CBF-keurmerk 
gewijzigde Richtlijn Financieel Beheer 
Goede Doelen van de Vereniging van 
Fondsenwervende Instellingen (VFI). 

De jaarrekening van Stichting IFAW wordt 
gecontroleerd door RSM Netherlands 
Accountants N.V.

financiële verantwoording
Directieverslag 10.1.6

Stichting IFAW houdt een 
bestemmingsreservebeleggingsfonds 
voor de lange termijn aan dat door Quilter 
Cheviot in overeenstemming met het 
beleggingsstatuut van IFAW wordt 
beheerd. Het doel van het 
beleggingsfonds is te fungeren als 
financieringsbron van de strategische 
langetermijndoelstellingen van Stichting 
IFAW en te zorgen voor financiële 
stabiliteit. De hoogte van de 
bestemmingsreserve wordt bepaald door 
de waarde van de som van de financiële 
vaste activa (€ 1,675,234) en het saldo van 
de beleggingsrekening (€ 89,503) per 30 
juni 2020, in totaal € 1,764,737. Het 

negatieve netto beleggingsresultaat van € 
28,797 is voornamelijk toe te schrijven aan 
ongerealiseerde koersresultaten op 
beleggingen per 30 juni 2020. De 
beleggingen worden zorgvuldig en 
deskundig bepaald, het beleggingsprofiel 
is dat van een ‘behoedzaam belegger’. 
Overeenkomstig het beleggingsbeleid 
van IFAW is het de vermogensbeheerder 
verboden te beleggen in ondernemingen 
die zich met de volgende activiteiten 
bezighouden: dierproeven, intensieve 
veehouderij, niet-duurzame 
houtproductie, de handel in dierenbont of 
de handel in diersoorten die met 
uitsterven worden bedreigd en/of wreed 

worden behandeld, en producenten van 
wapens die krachtens internationale 
verdragen zijn verboden.
Het netto beleggingsrendement van het 
fonds wordt geëvalueerd in het licht van 
de beleggingsdoelstellingen. De 
bevindingen worden aan de Commissie 
Financiën gerapporteerd.

beleggingsbeleid
Directieverslag 10.1.5

Reputatierisico en externe 
risico’s

Stichting IFAW heeft een reputatie 
opgebouwd als toonaangevende 
organisatie op het gebied van 
dierenwelzijn en bescherming van 
leefgebieden. De organisatie heeft 
strenge maatregelen ingesteld om te 
waarborgen dat de programma’s, 
fondsenwervende activiteiten en 
bestuurshandelingen beantwoorden aan 
de doelstellingen van de organisatie 
zonder winstoogmerk. Daarnaast 
controleert de organisatie of ook externe 
krachten aan relevante voorschriften en 
best practices van een fondsenwervende 
organisatie voldoen. 

Financieel risico en risico van 
verduistering van materiële 
activa

Stichting IFAW heeft uitgebreide 
controles ingesteld rond materiële en 
financiële activa. De controlemaatregelen 
worden regelmatig tegen het licht 
gehouden en beoordeeld om hun 
doelmatigheid en effectiviteit te 
waarborgen.

Kredietrisico

Het kredietrisico op debiteuren is gering. 
De meeste debiteurenposten betreffen 
toegezegde nalatenschappen en 
vorderingen op gelieerde organisaties.

Inkomstenrisico en 
liquiditeitsrisico

Stichting IFAW is voor de financiering van 
de op de doelstelling gerichte activiteiten 
afhankelijk van de giften van donateurs. 
Als gevolg van een daling in de 
maandelijkse periodieke giften die van 
donateurs worden ontvangen, en met het 
oog op de risico’s die de traditionele 
strategieën voor fondsenwerving met zich 
meebrengen, is de strategische keuze 
gemaakt om inkomsten te diversifiëren 
teneinde dit risico te verkleinen. De 
organisatie streeft naar het generen van 
aanvullende inkomsten ter financiering 
van programma-activiteiten door het 
aantrekken van subsidies van overheden, 
organisaties zonder winststreven en 
loterijorganisaties. 

De cashflows worden voortdurend 
bewaakt en geëvalueerd om te 
waarborgen dat de uitstroom van gelden 
ten behoeve van de operationele 
activiteiten gelijke tred houdt met de 

instroom van gelden uit donaties en 
beleggingsopbrengsten. Zoals vermeld in 
de rubriek Beleid inzake reserves (zie 
Jaarrekening, toelichting 2.5.3) houdt 
Stichting IFAW een continuïteitsreserve 
aan ter hoogte van ongeveer acht 
maanden op basis van de jaarlijkse 
exploitatiekosten om het voortbestaan 
van de organisatie op lange termijn te 
waarborgen en om de financiële risico’s te 
verminderen die inherent zijn aan de 
activiteiten van de organisatie.

Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG)

Stichting IFAW blijft haar privacybeleid 
herzien en actualiseren om de risico’s 
rond inkomsten uit fondsenwerving te 
beperken en te voldoen aan de AVG-
regelgeving, die in mei 2018 in werking is 
getreden. 

IFAW hecht veel belang aan het 
beschermen en respecteren van de 
privacy van onze donateurs, staf en 
externe dienstverleners en wij zullen altijd 
ons best doen om persoonlijke informatie 
te beschermen en veilig te bewaren, hetzij 
op de website of op een andere manier. 
Wij verkopen persoonlijke informatie niet 
of wisselen deze niet uit voor 
marketingdoeleinden.

risicobeheersing
Directieverslag 10.1.7

Stichting IFAW is aangesloten bij een 
wereldwijd opererende groep organisaties 
zonder winstoogmerk, die samen het 
International Fund for Animal Welfare 
(“IFAW”) vormen. IFAW heeft kantoren in 
16 landen en ondersteunt projecten op 
het gebied van dierenwelzijn en 
dierenbescherming in meer dan 40 
landen wereldwijd. 

Met het oog op de uitvoering van de 
programma’s onderscheidt IFAW de 
volgende prioriteitsterreinen:

  wildlifecrime
  redding van wilde dieren
  redding van zeezoogdieren
  hulp bij rampen
  behoud van leefgebieden
  bescherming van de oceanen
  internationaal beleid

Door een combinatie van directe uitgaven 
en bijdragen aan programma’s in eigen 
land én in het kader van internationale 
campagnes van IFAW, heeft Stichting 
IFAW in het verslagjaar een aanzienlijke 
bijdrage geleverd aan de realisering van 
de belangrijkste strategische doelen van 
de organisatie. Stichting IFAW voert 
programma’s uit die educatief, 
wetenschappelijk of onderzoekend van 
aard zijn en zijn ontworpen om het 

belangrijkste activiteiten 
Directieverslag 10.1.2
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Strategische programmagebieden vam Stichting IFAW 
realisatie 2019/2020

Hulp bij rampen 3%

Behoud van leefgebieden 2%

Bescherming van de oceanen 1%

Redding van zeezoogdieren 7%

Redding van wilde dieren 35%

Wildlifecrime 52%

publieke bewustzijn met betrekking tot 
dieren en hun behoeften te vergroten. 

Ook in boekjaar 2020 nam Stichting IFAW 
(International Fund for Animal Welfare) 
actief en via financiële
ondersteuning deel aan projecten en 
campagnes die de verbetering van het 
welzijn van dieren en de
instandhouding van hun leefgebieden ten 
doel hebben. Op het gebied van 
financieel beheer kan gemeld
worden, dat de organisatie zeer effectieve 
programmaverbeteringen wist te 
realiseren, terwijl het strakke
begrotingsbeleid werd voortgezet. De 
onderstaande cirkeldiagram geeft een 
overzicht van de uitgaven per
programmagebied (zie toelichting bij de 
Jaarrekening, punt 2.6.9).

Een uitgebreide beschrijving van 
programma’s en activiteiten kunt u vinden 
in het jaarverslag onder hoofdstuk 1 tot en 
met 8 en in hoofdstuk 9, toelichting 2.6.9 
Besteding toegerekend aan 
kernactiviteiten IFAW.

Verbeterd systeem voor 
programmaplanning, 
monitoring, evaluatie  
en training (PMEL)

IFAW verbeterde in de tweede helft van 
boekjaar 2019 haar systeem voor 
programmaplanning, monitoring, 
evaluatie en training (PMEL) om te 

waarborgen dat alle campagnes en 
projecten nu onderworpen zijn aan solide 
M&E. Hierdoor is er vanaf het begin van 
het project een betere strategische 
planning mogelijk, een adequate 
monitoring van voortgang en resultaten, 
evaluaties tijdens de looptijd van het 
project en verbeterde informatie 
beschikbaar voor adaptief beheer. Alle 
plannen beginnen met een Theory of 
Change (ToC), die inzicht geeft in 
problemen en veranderingen die wij 
nastreven. Met behulp van logframes met 
kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren 
monitoren wij onze voortgang en 
evalueren wij of wij onze doelen hebben 
bereikt. Er is een verslagleggingssysteem 
per kwartaal ingevoerd en nieuwe 
PMEL-software werd in boekjaar 2020 
geïntroduceerd. In Europa zijn alle 
activiteiten nu ondergebracht in PME-
plannen en campaigners hebben een 
training gehad om het systeem te 
implementeren.

Ontwikkeling van een  
nieuw strategisch plan

Met het aflopen van de huidige 
wereldwijde strategie (2015-2020) was 
boekjaar 2019 het vertrekpunt voor het 
bespreken van de nieuwe 
organisatiestrategie voor de komende vijf 
jaar. Het is een uitdaging voor de 
organisatie om de financiering van haar 
strategische doelstellingen niet te krap te 
spreiden. Wij hebben ook te maken met 

urgente mondiale ontwikkelingen zoals 
klimaatverandering en rampen waardoor 
wij onze focus opnieuw moeten 
beoordelen. Het nieuwe strategisch plan 
werd in 2020 gepresenteerd. In het 
nieuwe plan, dat consistent is met het 
vorige strategisch plan, blijft het IFAW 
gericht op het beschermen van met name 
bedreigde diersoorten in geografische 
regio’s waar het IFAW het best is 
gepositioneerd resultaat te boeken. We 
zullen ons blijven concentreren op het 
redden van dieren en het behoud van hun 
leefgebieden, de twee pijlers van redding 
en instandhouding, wetende dat onze 
naamsbekendheid zal groeien naarmate 
dit werk wordt erkend.

boekjaar afgesloten op 30 juni 2020

samenvattend  
financieel overzicht

Directieverslag 10.1.3

Werkelijk 
2019/2020 
(€000’s)

Begroot 
2019/2020 
(€000’s)

Werkelijk 
2018/2019 
(€000’s)

Begroot 
2020/2021 
(€000’s)

Totaal inkomsten 6,659 6,208 5,816 5,256

 Besteed aan doelstellingen 4,817 5,009 5,419 4,092

 Besteed aan fondsenwerving 1,113 1,496 892 1,014

 Besteed aan beheer en administratie 752 714 755 672

Totaal uitgaven 6,682 7,219 7,063 5,778

Kengetallen

 Besteed aan doelstellingen/totaal inkomsten 72.3% 80.7% 93.1% 77.9%

 Besteed aan fondsenwerving/totaal inkomsten 16.7% 24.1% 15.3% 19.3%

 Besteed aan fondsenwerving/inkomsten  
 uit fondsenwerving 19.4% 28.4% 18.8% 20.0%

 Besteed aan doelstellingen/totaal uitgaven 72.1% 69.4% 76.7% 70.8%

 Besteed aan fondsenwerving/totaal uitgaven 16.7% 20.7% 12.6% 17.5%

 Besteed aan kosten beheer en administratie 
 /totaal uitgaven 11.2% 9.9% 10.7% 11.6%

 Gemiddeld aantal werknemers op fulltime basis 14.6 15.6

Het boekjaar werd afgesloten met een 
negatief saldo van €51,791 ten opzichte 
van een gebudgeteerd tekort van 
€956,300. 

Tijdens het eerste kwartaal van het 
kalenderjaar 2020, verklaarde de 
Wereldgezondheidsorganisatie COVID-19 
tot een wereldwijde pandemie. 
Regeringen namen ongekende 
maatregelen om de verspreiding van de 
ziekte te vertragen door het menselijk 
verkeer te beperken. De pandemie 
veroorzaakte bedrijfsonderbrekingen, 
massale werkloosheid en krimp op de 
financiële markten. In de maand maart 
implementeerde het management van het 
IFAW maatregelen om de veiligheid van 
het personeel en de financiële gezondheid 
van de organisatie te beschermen. 

Bestedingsbeperkende maatregelen 
werden van kracht waarbij prioriteit werd 
gegeven aan het betalen van de 
salarissen, kosten voor fondsenwerving, 
reddings- en landschapsbeschermings-
programma’s en niet-onderhandelbare 
contractuele verplichtingen. De resultaten 
van het boekjaar 2020 weerspiegelen de 
succesvolle uitwerking van de 
maatregelen die als gevolg van de 
pandemie op het gebied van 
fondsenwerving in combinatie met 
tactische kostenbeheersing door de 
organisatie zijn ingevoerd.

Over boekjaar 2019 werd door de 
organisatie € 6.6 miljoen aan inkomsten 
uit fondsenwerving, exclusief het netto 
beleggingsresultaat, verantwoord. 

Deze inkomsten (zie toelichting bij de 
Jaarrekening, 2.6.1 t/m 2.6.4) werden uit 
diverse bronnen gegenereerd, zie 
onderstaande cirkeldiagram.
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Inkomsten werkelijk 2019/2020

Donaties/mailingacties voorlichting en educatie 51%

Donaties via online media 11%

Nalatenschappen 24%

Baten en subsidies van overheden - EU/IUCN 7%

Baten van andere organisaties zonder winstreven 3%

Giften in natura en baten voor levering van diensten 
4 %

De nieuwe branding/huisstijl, die vorig 
jaar door IFAW werd gelanceerd, leverde 
een succesvol resultaat op  met een 
continue groei in websitebezoekers, 
online fondsenwerving en volgers op 
sociale media.

Het merendeel van de inkomsten komt 
binnen als reactie op oproepen in onze 
periodieke nieuwsbrieven. In deze 
nieuwsbrieven en andere uitingen 
informeren wij onze (potentiële) donateurs 
over de doelstellingen en resultaten van 
het werk van IFAW. Wij bieden de lezer 
ook altijd de gelegenheid om direct iets te 
doen voor dieren door middel van de 
bijgesloten acceptgirokaart. 

De inkomsten uit educatieve 
mailingactiviteiten in het boekjaar 2020, 
€3.4 miljoen, waren in lijn met het 
boekjaar 2019. De inkomsten uit digitale 
online donaties stegen daarentegen van € 
31.701 in het boekjaar 2019 naar € 737.922 
in het boekjaar 2020, dit met name als 
gevolg van een succesvolle 
fondsenwervings actie die werd opgezet 
ter bestrijding van de Australische 
bosbranden ramp.

De inkomsten uit legaten stegen in lijn met 
het budget van € 1,3 miljoen in boekjaar 
2019 naar € 1,6 miljoen in boekjaar 2020.

IFAW streeft naar het generen van 
aanvullende inkomsten ter financiering 
van programma-activiteiten. In het 
boekjaar 2020 mocht Stichting IFAW 

€481,537 (€629,092 in boekjaar 2019) aan 
subsidies ontvangen van overheden zoals 
de Europese Unie – vertegenwoordigd 
door de Europese Commissie 
(Strengthening community support for 
law enforcement and anti-poaching 
efforts in the Greater Kilimanjaro Trans 
Frontier Conservation Area) waarbij het 3 
jaar durende contract in het boekjaar 
2020 ten einde kwam (Totale subsidie 
2017-2020: € 1.2miljoen). IFAW mocht van 
IUCN, gefinancierd door de ‘Nationale 
Postcode Loterij’ een subsidiebijdrage 
ontvangen ter financiering van het 
‘operation Jaguar’ project waarbij 
trainingen worden gegeven in Guyana, 
Bolivia and Suriname aan medewerkers 
van overheidsinstellingen die 
verantwoordelijk zijn voor het bestrijden 
van wildlifecrime. Ook leiden we in dit 
project openbare aanklagers en rechters 
op, die een cruciale rol spelen binnen het 
rechtssysteem , (zie Jaarrekening, 
toelichting 2.6.1c). 

De inkomsten uit donaties van andere 
organisaties zonder winstoogmerk 
daalden van € 221.640 in boekjaar 2019 
naar € 196.233 in boekjaar 2020 (zie 
Jaarrekening, toelichting 2.6.1c). De 2 jaar 
durende subsidie overeenkomst met 
Stichting Adessium ter bestrijding van 
Wildlife Cybercrime in Europa en Rusland 
kwam tot een einde in het boekjaar 2020 
(Totale subsidiebijdrage: €280.000). IFAW 
dankt ook Stichting Waardig Dier voor de 
laatste financiële bijdrage in de medische 
kosten van huisdieren ten behoeve van 

het project ‘Blijf van mijn Dier’ waarbij de 
activiteiten door Stichting IFAW worden 
overgedragen aan een nieuwe 
onafhankelijke stichting. 

Met ingang van 2017 startte Stichting AAP, 
Animal Advocacy and Protection, samen 
met IFAW een programma, gefinancierd 
door de Nationale Postcode Loterij, dat de 
naam ‘Born to be wild’ draagt. De globale 
doelstelling van het programma is de 
duurzame bescherming van berberapen 
in gevangenschap en in het wild. IFAW 
ontving van Stichting AAP in het boekjaar 
2020 een deel van de door de Loterij 
uitgekeerde gelden, €94.305 (€107,724 in 
boekjaar 2019). Stichting IFAW mocht 
eveneens ter financiering van de 
activiteiten in het Barbary Macaque Ifrane 
National Park in Morocco, €13.000 
ontvangen van de Moroccan Primate 
Conservation Foundation. 

De totale uitgaven in 2020 bleven beperkt 
tot €6.7 miljoen, €0.5 miljoen lager dan 
begroot (2019: €7 miljoen). COVID-19 
heeft invloed gehad op een aantal van de 
geplande programma activiteiten. Kosten 
echter die op projecten en programma’s 
werden verantwoord, waren €350.000 
hoger dan het jaarlijkse budget. De kosten 
voor publieksvoorlichting en 
bewustmakingscampagnes waren € 
540.000 lager dan begroot en waren 
ongeveer in lijn met het boekjaar 2019. Er 
zijn besparingen gerealiseerd binnen de 
fondsenwerving als gevolg van de 
implementatie van kostenbesparende 

maatregelen maar ook omwille van 
COVID-19 die voor sommige 
fondsenwervende activiteiten gevolgen 
had. Het IFAW heeft € 310.000 minder 
uitgegeven aan fondsenwerving dan 
begroot.

Het kantoorgebouw op Javastraat 56 in 
Den Haag is getaxeerd op € 1,2 miljoen. 
(zie toelichting bij de Jaarrekening, 2.5.1). 
IFAW is niet voornemens het gebouw te 
verkopen.

Verwachtingen voor boekjaar 
2021

Vanwege COVID-19 en onzekere 
wereldwijde economische 
omstandigheden, keurde het bestuur van 
het IFAW alleen de begroting voor het 
boekjaar 2020-2021 goed en afwijkend 
ten opzichte van vorige jaren nog niet de 
meerjarenbegrotingen / plannen voor het 
boekjaar 2021-2022 en 2022-2023. Het 
IFAW-management voerde een analyse uit 
van de financiële plannen voor het 
boekjaar 2020-2022 en implementeerde 
strategisch gerichte vertragingen en 
verlagingen van de uitgaven die effectief 
waren afgestemd op de uitgavenplannen. 
De analyse vormde de basis voor een 
herziene begroting.

Als reactie op deze crisis begint het IFAW 
aan een gedurfd vijfjarig strategisch plan 
dat gericht is op het verbeteren van het 
welzijn van individuele dieren en de 
instandhouding van populaties wilde 
dieren in prioritaire habitats door middel 
van inspanningen ter plaatse en 
wereldwijde belangenbehartiging.

De organisatie bleef ook in 2020 
financieel gezond en goed voorbereid op 
de toekomst en erkent de behoefte om te 
investeren in technologie en systemen die 
noodzakelijk zijn om de strategische 
doelen te bereiken. Na een jaar evalueren 
van de bedrijfsbehoeften, het raadplegen 
van interne belanghebbenden en het 
uitvoeren van uitgebreid marktonderzoek, 
heeft IFAW  Unit4 gekozen voor zijn 
wereldwijde enterprise resource planning 
(ERP) / financiële systeem en is gestart 
met de implementatie.

De uitbraak van het coronavirus in het 
voorjaar van 2020 heeft een grote impact 
op onze samenleving en ons gedrag. Het 
virus heeft ook grote en directe gevolgen 
voor het werk van goede doelen. Op basis 
van de ramingspublicatie van november 
2020 van het Centraal Planbureau (CPB) in 

Nederland, zal de economie herstellen 
mits Nederland en andere Europese 
landen het coronavirus in de eerste helft 
van 2021 onder controle krijgen. Naar 
verwachting zal werkloosheid toenemen 
en vooral jongeren en werknemers met 
flexibele arbeidscontracten alsmede 
zzp’ers treffen.

De organisatie zal zich inspannen voor het 
aantrekken van geoormerkte fondsen van 
stichtingen en overheidsinstellingen ter 
ondersteuning van de programma-
activiteiten, dit om de niet- geoormerkte 
fondsen in het boekjaar 2021 aan te 
vullen. 

De totale gebudgetteerde uitgaven voor 
2021 zullen afnemen van € 6,7 miljoen tot 
€ 5,8 miljoen, met uitgaven ten behoeve 
van programma’s die € 4 miljoen 
bedragen, inclusief uitgaven ten behoeve 
van bewustmakingscampagnes 
(hoofdzakelijk direct mailing), die naar 
verwachting ongeveer € 2,6 miljoen zullen 
bedragen. Naar verwachting zullen 
gebudgetteerde uitgaven voor 
fondsenwerving voor 2021, €1 miljoen 
ongeveer in lijn zijn met de realisatie van 
boekjaar 2020, €1.1 miljoen.
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jaarrekening
Hoofdstuk 11

(Voor resultaatbestemming)

balans per 30 juni 2020
Jaarrekening 11.2.1

Toel. 2020 
€ €

2019 
€ €

Activa

Materiële vaste activa

 Bedrijfsmiddelen 2.5.1 1,243,268 1,317,768

Financiële vaste activa 2.5.7

 Vastrentende waarden 316,512 248,877

 Aandelen 1,106,955 1,284,394

 Overige beleggingen 251,767 269,827

1,675,234 1,803,098

Vorderingen en overlopende activa

 Vorderingen en vooruitbetaalde kosten 2.5.2 1,981,027 1,611,251

 Te ontvangen van gelieerde organisaties 2.5.5 286,994 205,880

2,268,021 1,817,131

Liquide middelen 2.5.7 2,478,503 2,392,679

7,665,026 7,330,676

Passiva

Reserves

 Continuïteitsreserve 2.5.3 2,324,952 2,535,750

 Bestemmingsreserve 2.5.3 3,374,348 4,181,538

Totaal reserves 5,699,300 6,717,288

Resultaat (51,791) (1,017,988)

5,647,509 5,699,300

Langlopende schulden

 Hypothecaire lening 2.5.4 802,945 831,453

Kortlopende schulden

 Verschuldigd aan gelieerde organisaties 2.5.5 631,894 177,832

 Crediteuren 336,030 321,998

 Te betalen kosten 2.5.6 218,141 271,586

 Overige schulden 2.5.4 28,507 28,507

2,017,517 1,631,376

De toelichting vormt een integraal onderdeel van deze jaarrekening 7,665,026 7,330,676
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staat van baten en lasten 
over het boekjaar afgesloten 
op 30 juni 2020

Jaarrekening 11.2.2

Toel. Werkelijk 
2019/2020

Begroot 
2019/2020

Werkelijk 
2018/2019

Begroot 
2020/2021

Baten

 Baten van particulieren 2.6.1a 5,725,539 5,266,928 4,747,481 5,071,248

 Baten van subsidies van overheden 2.6.1b 481,537 393,180 629,092 -

 Baten van loterijorganisaties 2.6.2 8,700 - 13,075 -

 Baten van andere organisaties zonder winststreven 2.6.1c 196,233 258,621 221,640 179,713

6,412,009 5,918,729 5,611,288 5,250,961

 Baten als tegenprestatie voor de levering  
 van producten en/of diensten 2.6.4 173,707 282,759 197,583 -

 Overige baten/Giften in natura 2.6.4a 73,281 6,600 7,455 4,800

 Total baten 6,658,997 6,208,088 5,816,326 5,255,761

Lasten

 Besteed aan doelstellingen 2.6.9

 Dierenwelzijnsprojecten werelwijd 2.6.5a 951,284 675,00 1,117,514 840,708

 Dierenwelzijnsprojecten in eigen beheer 2.6.5b 1,536,488 1,463,589 1,833,744 664,174

 Voorlichting en educatie 2.6.6 2,329,027 2,870,211 2,464,679 2,587,519

4,816,799 5,008,800 5,415,937 4,092,401

Werving baten

 Kosten eigen fondsenwerving 2.6.7 1,113,545 1,496,592 891,714 1,013,846

Beheer en administratie

 Kosten beheer en administratie 2.6.8 751,647 731,627 755,595 672,088

Totaal lasten 6,681,991 7,219,019 7,063,246 5,778,335

Saldo voor financiële baten en lasten (22,994) (1,010,931) (1,246,920) (522,574)

Saldo financiële baten en lasten 2.6.3 (28,797) 54,631 228,932 60,108

Resultaat (51,791) (956,300) (1,017,988) (462,466)

De toelichting vormt een integraal onderdeel van deze jaarrekening

kasstroomoverzicht over  
het boekjaar afgesloten  
op 30 juni 2020

Jaarrekening 11.2.3

Kasstroom uit operationele activiteiten

Gerealiseerd 
2017/2018 
€

Gerealiseerd 
2016/2017 
€

Resultaat boekjaar (51,791) (1,017,988)

Correcties ter afstemming saldo baten en lasten  
met de netto kasstroom uit operationele activiteiten

 Afschrijvingen 61,978 47,879

Mutaties in bedrijfsactiva en –passiva

 Investeringen in Materiële vaste activa 12,522 (96,983)

 Afname in Financiele vaste activa/Aandelen 177,439 (95,277)

 Investeringen in Financiele vaste activa/Vastrentende waarden (67,635) (26,429)

 Investeringen in Financiële vaste activa/overige beleggingen 18,060 (12,619)

 Toename Vorderingen en vooruitbetaalde kosten (369,776) (227,082)

 Afname Kortlopende schulden/gelieerde organisaties 372,948 6,526

 Afname Kortlopende schulden/Crediteuren, belastingen en premies 14,032 175,635

 Toename Kortlopende schulden/Te betalen kosten (53,446) (461,460)

 Afname Kortlopende schulden/Overige schulden (28,507) (28,517)

Netto kasstroom 85,824 (1,736,315)

Mutatie in liquide middelen 85,824 (1,736,315)

Saldo liquide middelen, aanvang boekjaar 2,392,679 4,128,994

Saldo liquide middelen, einde boekjaar 2,478,503 2,392,679

De toelichting vormt een integraal onderdeel van deze jaarrekening
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Stichting IFAW (International Fund for 
Animal Welfare), hierna genoemd 
“Stichting” of “Stichting IFAW”, is een 
Nederlandse stichting gevestigd te Den 
Haag, opgericht op 7 april 1981. Stichting 
IFAW staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel te Den Haag onder nummer 
41096091 en is aangesloten bij een 
internationaal opererende groep 
organisaties zonder winstoogmerk die 
samen het International Fund for Animal 
Welfare (“IFAW”) vormen.

Het International Fund for Animal Welfare 
is een internationale organisatie zonder 
winstoogmerk die dieren en mensen helpt 
om samen in balans te leven. Onze 
organisatie bestaat uit experts en gewone 
betrokkenen, en wij zijn actief in zeeën, 
oceanen en in meer dan 40 landen over 
de hele wereld. Wij redden dieren, 
rehabiliteren ze en laten ze weer vrij in de 
natuur. Ook herstellen en beschermen wij 
hun natuurlijke leefomgeving. De 
problemen waar wij mee te maken 
hebben, zijn urgent en gecompliceerd. 
Om ze op te lossen, combineren wij 
vernieuwende denkwijzen met een 
gedurfde aanpak. Wij werken samen met 

lokale gemeenschappen, overheden, 
organisaties zonder winstoogmerk en 
bedrijven. Samen zoeken wij naar nieuwe 
en innovatieve oplossingen zodat alle 
diersoorten goed kunnen gedijen.

De Stichting voert programma’s uit die 
educatief, wetenschappelijk of 
onderzoekend van aard zijn, en zijn 
ontworpen om het publieke bewustzijn 
met betrekking tot dieren en hun 
behoeften te vergroten. Daarnaast 
financiert de Stichting specifieke eigen 
programma’s en levert zij bijdragen aan 
andere organisaties op het gebied van 
natuurbehoud en dierenbescherming.

toelichting algemeen
Jaarrekening 11.2.4

1.  De organisatie

De Stichting is gelieerd aan de volgende 
non-profitorganisaties:

  International Fund for Animal Welfare 
(Australië) Pty Ltd

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

  Fonds international pour la protection 
des animaux inc <<IFAW France>> 
(France Association) (IFAW Frankrijk)

  Fonds international pour la prptection 
des animaux inc. <<IFAW>> (France 
Endowment Fund)

  IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds 
gGmbH (Duitsland)

  International Fund for Animal Welfare 
NPC (Zuid-Afrika)

  International Fund for Animal Welfare 
(IFAW) (Verenigd Koninkrijk),

  International Fund for Animal Welfare 
IFAW in Action (Verenigd Koninkrijk)

  IFAW Commerce Limited (Verenigd 
Koninkrijk)

  International Fund for Animal Welfare, 
Inc. (Verenigde Staten)

  International Fund for Animal Welfare 
(IFAW) Limited (Malawi)

  International Fund for Animal Welfare 
Limited (Zambia)

  International Fund for Animal Welfare 
(Zimbabwe Trust)

De Stichting en aan haar gelieerde 
organisaties zijn door hun Bestuur en 
Raad van Toezicht gemachtigd om als 
afzonderlijke, onafhankelijke eenheden te 
opereren. De activa van Stichting IFAW 
worden gescheiden gehouden van en niet 
vermengd met die van aan haar gelieerde 
organisaties.

2.  Gelieerde organisaties

De jaarrekening is opgesteld conform de 
Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende 
instellingen’ die door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving is gepubliceerd en 
conform de ‘Richtlijn Financieel Beheer 
Goede Doelen’ van de Vereniging van 

Fondsenwervende Instellingen (VFI). Doel 
van deze richtlijnen is inzicht te geven in 
de kosten en besteding van gelden van de 
Stichting in relatie tot het doel waarvoor 
die fondsen zijn bijeengebracht.

3.  Richtlijn verslaggeving 
fondsenwervende instellingen

Algemeen
Tenzij anders vermeld, zijn alle activa en 
passiva gewaardeerd tegen nominale 
waarde.

Continuïteit 
In 2020 zijn overheidsmaatregelen 
genomen om de verspreiding van het 
Coronavirus in te dammen. Deze 
maatregelen zijn nog steeds van kracht in 
2021. Deze maatregelen hebben een 
aanzienlijke impact op de economie van 
de Europese Unie. Gezien de liquiditeit 
van de stichting verwachten wij dat de 
maatregelen geen significante gevolgen 
zullen hebben op Stichting IFAW. De 
grondslagen die worden gehanteerd bij 
de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling in deze jaarrekening zijn 
gebaseerd op de continuïteit van de 
stichting.

Vreemde valuta
Alle activa in vreemde valuta, inclusief 
liquide middelen in buitenlandse 
rentedragende valutarekeningen, worden 
tot euro’s herleid tegen koersen die 
gelden per balansdatum. Transacties in 
vreemde valuta worden omgerekend in 
euro’s tegen koersen die gelden op de 
data van deze transacties. Alle 
gerealiseerde en ongerealiseerde 
koerswinsten en -verliezen op vreemde 
valutatransacties zijn als Overige baten en 
lasten opgenomen in de staat van baten 
en lasten over het jaar. 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa, bestaande uit 
kantoorinventaris, gebouwen en auto’s, 
zijn gewaardeerd op basis van de 
verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineair 
berekende jaarlijkse afschrijvingen die 

worden berekend op basis van de 
geschatte economische levensduur. De 
levensduur van deze activa varieert van 3 
tot 40 jaar. Verkochte of volledig 
afgeschreven inventaris wordt van de 
rekeningen ‘vaste activa’ en ‘cumulatieve 
afschrijving’ afgeboekt.
Op basis van de externe taxatie in het 
boekjaar 2018 van het kantoorpand op 
Javastraat 56, Den Haag, bedraagt de 
marktwaarde € 1.220.000. (waarde per 1 
juli 2018). De netto boekwaarde van grond 
en gebouwen werd in boekjaar 2018 uit 
hoofde van bijzonder 
waardeverminderingsverlies met € 
94.000 verlaagd.

Financiële vaste activa

Obligaties, aandelen en overige 
beleggingen worden gewaardeerd tegen 
reële waarde per balansdatum. Alle 
gerealiseerde en ongerealiseerde 
koerswinsten en -verliezen zijn 
opgenomen in de staat van baten en 
lasten over het jaar.

Vorderingen en overlopende 
activa

De vorderingen en overlopende activa 
worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde, rekening houdend met mogelijke 
oninbaarheid op grond van individuele 
beoordeling van de openstaande posten. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan mede uit 
kortetermijndeposito’s met 
oorspronkelijke vervaldata van minder 
dan drie maanden ten tijde van aankoop.

Financiële derivaten

Financiële derivaten worden gewaardeerd 
tegen marktwaarde en worden jaarlijks 
per balansdatum eveneens op basis van 
actuele marktwaarde opnieuw 
gewaardeerd. Voor toekomstige 
waardering en resultaatbepaling van 
eerstehands financiële derivaten wordt 
verwezen naar de 
waarderingsgrondslagen per 
balansdatum.

Resultaatbestemming

De jaarrekening voor het boekjaar 
eindigend per 30 juni 2020 is opgesteld 
vóór resultaatbestemming.

Reserves

Het doel van de voor alle IFAW-
vestigingen aangehouden reserves en 
fondsen is tweeledig: enerzijds dienen 
deze reserves om de financiële risico’s te 
verminderen die inherent zijn aan de 
activiteiten van de organisatie; anderzijds 
versterken zij de financiële basis voor de 
voortgang van de programma’s en de 
institutionele activiteiten. De wereldwijd 
aan IFAW gelieerde organisaties zijn 
financieel en operationeel onderling 
afhankelijk van elkaar. Als zodanig kunnen 
tussen de individuele IFAW-organisaties 
verschillen ontstaan in de aard en omvang 
van de reserves. Per 30 juni 2019 wordt 
door Stichting IFAW een 
continuïteitsreserve en een 
bestemmingsreserve aangehouden en in 
het boekjaar eindigend op 30 juni 2018 
werd tevens een nieuwe institutionele 
investeringsreserve gecreëerd. 

4. Grondslagen van waardering
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Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve wordt 
aangehouden om te waarborgen dat de 
organisatie ook in de toekomst aan haar 
verplichtingen kan voldoen en om de 
financiële risico’s te verminderen die 
inherent zijn aan de activiteiten van de 
organisatie (zie toelichting 2.5.3 bij de 
Jaarrekening). De continuïteitsreserve 
wordt mede aangehouden om 
kortetermijnrisico’s af te dekken. 

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve dient om voor 
Stichting IFAW beleggingsopbrengsten te 
genereren die zonder beperking zullen 
worden aangewend voor de financiering 
van de strategische doelstellingen van de 
organisatie voor de lange termijn (zie 
toelichting 2.5.3 en 2.5.7 bij de 
Jaarrekening). 

Institutionele 
investeringsreserve

De institutionele investeringsreserve werd 
in het boekjaar 2018 gevormd ten 
behoeve van het financieren van 
noodzakelijke investeringen in personeel, 
technologie en systemen ter 
ondersteuning van de uitbreiding van 
programma’s en operationele activiteiten 
in de boekjaren 2018, 2019 en 2020 (zie 
toelichting 2.5.3 en 2.5.7 bij de 
Jaarrekening).

Schulden en nog te betalen 
kosten

Kortlopende schulden en nog te betalen 
kosten hebben een looptijd korter dan 
één jaar en worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

Belastingen

Stichting IFAW is geregistreerd als een 
Nederlandse liefdadigheidsinstelling en 
heeft de zogeheten ANBI-status 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Als 
zodanig is Stichting IFAW vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting.

Gebruik van schattingen

Teneinde de jaarrekening in 
overeenstemming met algemeen 
aanvaarde grondslagen voor waardering 
en presentatie op te kunnen stellen, dient 
het management schattingen en 
veronderstellingen te maken, die de 
gerapporteerde bedragen van 
bezittingen, schulden en de toelichting 
van voorwaardelijke bezittingen en 
schulden per 30 juni 2020 en 2019 
evenals de gerapporteerde baten en 
lasten over het boekjaar beïnvloeden. 
Werkelijke resultaten kunnen afwijken van 
de schattingen zoals opgenomen in de 
jaarrekening.

Baten van particulieren

Giften en donaties die zijn ontvangen in 
het boekjaar worden, onder aftrek van 
eventuele verschuldigde belastingen, 
verantwoord als baten uit eigen 
fondsenwerving. Inkomsten uit 
nalatenschappen worden als baten 
verantwoord in het jaar dat deze 
betrouwbaar kunnen worden geschat.
overige baten/giften in natura 
Giften in natura hebben betrekking op 
geplaatste advertenties die zijn 
gewaardeerd tegen marktwaarde. De 
financiële verantwoording van de giften in 
natura beïnvloeden niet het resultaat noch 
het vermogen, echter wel het volume van 
baten en lasten. De baten worden 
opgenomen onder de rubriek Overige 
baten/giften in natura. De lasten worden 
per categorie toegerekend in 
overeenstemming met de toerekening van 
de overige kosten. 

Bestedingen

De kosten van programma’s en andere 
activiteiten zijn op functionele basis 
gerecapituleerd en in de staat van baten 
en lasten verantwoord. Dientengevolge 
zijn bepaalde gezamenlijke kosten 
toegerekend aan ‘Besteed aan 
doelstellingen’, ‘Kosten eigen 
fondsenwerving’ en ‘Kosten beheer en 
administratie’ op basis van de geschatte 
tijd die is besteed aan iedere activiteit 
door professionals en werknemers. 
Kosten die echter gepaard gaan met 
mailingacties worden toegerekend op 
basis van de inhoud van de verzonden 
mailings of geplaatste advertenties. Tot de 
‘Kosten beheer en administratie’ behoren 

de kosten van toezicht, organisatiebeheer, 
algemene verslaglegging, budgettering, 
financiering en alle overige management- 
en beheerskosten die ten behoeve van de 
charitatieve activiteiten worden gemaakt.

Pensioenen

Stichting IFAW heeft een pensioen-
regeling voor werknemers op basis van 
een beschikbarepremieregeling (‘de 
Regeling’). Zodra een werknemer als 
deelnemer toetreedt tot de Regeling kan 
hij/zij er rechten aan ontlenen. Stichting 
IFAW doteert aan de Regeling op basis 
van de salarissen en leeftijden van de 
verschillende werknemers. Het totaal van 
deze doteringen bedroeg in 2020 
€92.640 en in 2019 €106.770. De premies 
die door Stichting IFAW in de Regeling zijn 
gestort, worden door Nationale 
Nederlanden belegd in een zogenaamd 
Life Cycle-beleggingsfonds en worden 
niet geïndexeerd. Werknemers wordt de 
vrijheid geboden, op basis van het aantal 
tot pensioenleeftijd te werken jaren, te 
kiezen uit een defensief, neutraal of 
offensief Life Cycle-fonds. Op basis van 
het gekozen fonds kunnen 
beleggingsrisico’s worden beheerd en 
beperkt. Werknemers zijn op 67-jarige 
leeftijd gerechtigd de waarde van het 
beleggingsfonds in een pensioenregeling 
te storten.

Transacties met verbonden 
partijen

Stichting IFAW gaat regelmatig financiële 
verplichtingen aan met de aan haar 
gelieerde organisaties. Al deze transacties 
vinden plaats in het kader van de normale 
bedrijfsvoering en worden verantwoord 
tegen kostprijs die overeenkomt met de 
marktwaarde van de geboden diensten. 
Voorbeelden van transacties met 
verbonden partijen zijn bijdragen aan 
gelieerde organisaties (in het kader van 
hun doelstellingen) en bijdragen aan de 
Amerikaanse zusterorganisatie (gedeelde 
institutionele kosten, ter ondersteuning 
van bepaalde programma’s en 
fondsenwervingsactiviteiten en op het 
gebied van administratie, ICT en 
management). Kosten worden vastgesteld 
naar rato van het aandeel van Stichting 
IFAW in de baten en lasten van IFAW 
wereldwijd, waarop bijdragen aan en van 
gelieerde organisaties in mindering 
worden gebracht (zie Directieverslag 1.1.1).

toelichting op de balans  
per 30 juni 2020

Jaarrekening 11.2.5

1.  Bedrijfsmiddelen
Grond Gebouw en 

verbouwingen
€

Meubilair/kantoor-
inventaris en 
computer apparatuur

Auto Totaal

Boekwaarde per 30 juni 2019

 Aanschafwaarde 379,500 1,355,396 93,864 89,185 1,917,945

 Cumulatieve afschrijvingen - (94,370) - - (94,370)

 Cumulatieve afschrijvingen / des investeringen - (444,096) (45,139) (16,572) (505,807)

379,500 816,930 48,725 72,613 1,317,768

Mutaties in 2019/2020

 Herwaarderingen - - - - -

 Investeringen - 5,009 - - 5,009

 Desinvesteringen - (7,480) - (19,899) (27,379)

 Afschrijvingen - (31,218) (15,908) (14,852) (61,978)

 Afschrijvingen desinvesteringen - - - 9,848 9,848

- (33,689) (15,908) (24,903) (74,500)

Boekwaarde per 30 juni 2018

 Aanschafwaarde 379,500 1,360,405 93,864 69,286 1,903,055

 Cumulatieve herwaarderingen - (94,370) - - (94,370)

 Cumulatieve afschrijvingen/desinvesteringen - (482,794) (61,047) (21,576) (565,417)

379,500 783,241 32,817 47,710 1,243,268

Afschrijvingstermijn/levensduur (in jaren) n.v.t 40 5 en 3 5

De bedrijfsmiddelen dienen ten behoeve 
van de bedrijfsvoering.

Op basis van de externe taxatie van het 
gebouw op Javastraat 56, Den Haag, die 
in 2018 heeft plaatsgevonden, bedraagt 
de marktwaarde van het gebouw € 
1.220.000 (waarde per 1 juli 2018). De 
netto boekwaarde van de grond en het 

gebouw op basis van de waarde in het 
boekjaar 2017 werd uit hoofde van verlies 
door waardevermindering in het boekjaar 
2018 met € 94.000 verlaagd. Stichting 
IFAW heeft niet de intentie het gebouw te 
verkopen.
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2.  Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen bestaan voornamelijk uit nog 
te ontvangen nalatenschappen. 
Vooruitbetaalde kosten betreffen aan 
leveranciers of dienstverleners betaalde 
bedragen in afwachting van de ontvangst 
van goederen of diensten. 

30 juni 2020 
€

30 juni 2019 
€

Nog te ontvangen nalatenschappen 1,818,481 1,519,496

Overige vorderingen 9,346 42,363

Vooruitbetaalde kosten 14,363 4,796

Nog te ontvangen subsidiebijdrage** 138,837 44,596

1,981,027 1,611,251

* In het saldo nog te ontvangen 
subsidiebijdrage is €119.968 inbegrepen 
als nog te ontvangen van de Europese 
Commissie per 30 juni 2020, zie 
toelichting 2.6.1c

Stichting IFAW verwerkt met ingang van 1 
juli 2016 de waardering van 
nalatenschappen met rechten van 

vruchtgebruik in de jaarrekening.  
De waarde van de betreffende 
nalatenschappen met rechten van 
vruchtgebruik zijn verwerkt in de 
vorderingen en overlopende activa.  
De totale impact op de balans voor het 
boekjaar eindigend per 30 juni 2020 
bedraagt €358.767 (30 juni 2019: 
€305.257). 

3.  Reserves en resultaatbestemming
Reserves 

De continuïteitsreserve wordt 
aangehouden om kortetermijnrisico’s af te 
dekken en te waarborgen dat Stichting 
IFAW ook in de toekomst aan haar 
verplichtingen kan voldoen. Stichting 
IFAW houdt een reserve aan voor negen 
maanden, gedurende welke periode het 

voortbestaan van de Stichting, ook zonder 
inkomsten, gewaarborgd kan blijven. Op 
basis hiervan dient de continuïteitsreserve 
de operationele kosten zoals 
personeelskosten, huisvesting- en 
kantoorkosten, beheer- en 
administratiekosten, afschrijvingen en 
financiële lasten alsmede bestedingen 
aan doelstellingen, te dekken. 

30 juni 2020 
€

30 juni 2019 
€

Stand per 1 juli 2019 2,535,750 2,535,750

Resultaatbestemming (103,662) -

Onttrekking aan continuïteitsreserve in verband met mutatie 
bestemmingsreserve (107,136) -

Stand per 30 juni 2020 2,324,952 2,535,750

De bestemmingsreserve stelt Stichting 
IFAW in staat om effecten aan te houden 
die opbrengsten genereren. De 
beleggingsopbrengsten worden 
aangehouden als vrij beschikbare 

financieringsbron ter ondersteuning van 
strategische langetermijndoelstellingen 
van de organisatie. Stichting IFAW houdt 
een bestemmingsreserve aan ter hoogte 
van de waarde van de som van de 

financiële vaste activa en saldo van de 
beleggingsrekening per 30 juni 2020 (zie 
toelichting 2.5.7). 

30 juni 2020 
€

30 juni 2019 
€

Stand per 1 juli 2019 1,766,824 1,733,546

Toevoeging aan bestemmingsreserve vanuit 
continuïteitsreserve 107,136 -

Resultaatbestemming - 33,278

Stand per 30 juni 2020 1,873,960 1,766,824

In het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2018 
werd door Stichting IFAW een nieuwe 
bestemmings-/ institutionele 
investeringsreserve gecreëerd ten 
behoeve van het financieren van 
noodzakelijke investeringen in personeel, 
technologie en systemen ter 
ondersteuning van de uitbreiding van 
programma’s en operationele activiteiten 

in de boekjaren 2018, 2019 en 2020. 
Bij aanvang van het boekjaar 2020 
omvatte het begrote tekort van circa € 
900.000 kritische investeringen in 
verband met deze reserve. Als direct 
gevolg van de impact van COVID-19 
moesten bepaalde programmatische 
werkzaamheden en discretionaire 
uitgaven echter worden beperkt vanwege 

overheidsbeperkingen en/of 
managementbeslissingen om de 
kernactiviteiten van de organisatie te 
beschermen door bepaalde beperkingen 
in te voeren. Hierdoor en door de 
aanhoudende steun van donoren is het 
bedrag dat aan de reserve werd 
onttrokken drastisch verlaagd.

30 juni 2020 
€

30 juni 2019
€

Stand per 1 juli 2019 2,414,714 2,107,143

Resultaatbestemming (914,326) 307,571

Stand per 30 juni 2020 1,500,388 2,414,714

Resultaatbestemming

Bij de bestemming van het resultaat van 
het boekjaar 2018/2019 ten bedrage van 
(€1.017.988) is een bedrag van (€914.326) 

onttrokken aan de bestemmings-/
institutionele investeringsreserve en een 
bedrag van (€103.662) onttrokken aan de 
continuïteitsreserve. Een bedrag van 
€107.136 is onttrokken van de 

continuïteitsreserve en  toegevoegd aan 
de bestemmingsreserve die Stichting 
IFAW in staat stelt om effecten aan te 
houden die opbrengsten genereren. Er is 
nog geen beslissing genomen door 

4.  Langlopende schulden
Deze post wordt gevormd door de 
hoofdsom van een hypothecaire lening 
voor de financiering van de aankoop van 
een gebouw op het adres Javastraat 56, 
Den Haag, ten behoeve van de 
bedrijfsuitoefening. In boekjaar 2006 
leende de organisatie € 1.100.000 van 
ING Bank.

Stichting IFAW is per september 2015, 
einde van de vaste rentetermijn van de 
ING-lening, een nieuwe lening aangegaan 
bij de Triodos Bank voor het bedrag van € 
974.000. De aflossingstermijn van de 
Triodos Bank-lening is 10 jaar waarbij 
gedurende de looptijd aflossingen ter 
hoogte van € 7.123,83 plaatsvinden aan 

het einde van elk kwartaal en een 
eindaflossing van € 681.800 zal 
plaatsvinden aan het einde van looptijd. 
Het rentepercentage over deze lening 
bedraagt 2,86% en staat voor 10 jaar vast. 
Als zekerheid voor de betaling van de 
lening is door Stichting IFAW aan de 
Triodos bank een eerste recht van 
hypotheek verleend op Javastraat 56, 
2585 AR Den Haag, sectie P, nummer 9122 
ten bedrage van € 1.000.000, te 
vermeerderen met 37,5% voor rente en 
kosten waarbij tevens een eerste recht 
van pand wordt gevestigd zoals bepaald 
in de Kredietovereenkomst (artikel 44 van 
de Algemene Voorwaarden).
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5.  Verschuldigd aan/te ontvangen 
van gelieerde organisaties (netto)

30 juni 2020 
€

30 juni 2019 
€

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds GmbH (Duitsland) 195,636 119,298

Fonds international pour la protection des animaux inc. (Frankrijk) 91,358 86,582

286,994 205,880

International Fund for Animal Welfare (Verenigd Koninkrijk) (34,157) (39,023)

International Fund for Animal Welfare (Verenigde Staten) (167,915) (138,399)

International Fund for Animal Welfare Pty Ltd (Australië) (429,822) -

International Fund for Animal Welfare NPC (Republiek Zuid-Afrika) - (410)

(631,894) (177,832)

6.  Nog te betalen kosten
30 juni 2020 
€

30 juni 2019 
€

Accountants– en advieskosten 42,505 42,162

Overige nog te betalen kosten 109,253 63,102

Vooruit ontvangen bedragen* 66,383 166,322

218,141 271,586

* IUCN, National Committee of the Netherlands, draagt bij aan versterken partijen in misdaadbestrijdingsapparaat en opsporen van wildlife 
crime door wetshandhavingsinstanties/justitie in Bolivia, Suriname en Guyana, zie toelichting 2.6.1c Baten van andere organisaties zonder 
winststreven  

7.  Financiële vaste activa/liquide 
middelen

Stichting IFAW houdt een langetermijn 
bestemmingsreserve beleggingsfonds 
aan dat door Quilter Cheviot in 
overeenstemming met het 
beleggingsstatuut van IFAW wordt 
beheerd. Het doel van het 
beleggingsfonds is te fungeren als 
financieringsbron van de strategische 
langetermijndoelstellingen van Stichting 
IFAW en te zorgen voor financiële 
stabiliteit. De hoogte van de 
bestemmingsreserve wordt bepaald door 
de waarde van de som van de financiële 

vaste activa (€ 1.675.234) en het saldo van 
de beleggingsrekening (€ 89.503) per 30 
juni 2020, in totaal € 1.764.737. De 
beleggingen worden zorgvuldig en 
deskundig bepaald, het beleggingsprofiel 
is dat van een ‘behoedzaam belegger’.

Overeenkomstig het beleggingsbeleid 
van IFAW is het de vermogensbeheerder 
verboden te beleggen in ondernemingen 
die zich met de volgende activiteiten 
bezighouden: dierproeven, intensieve 
veehouderij, niet-duurzame 

houtproductie, de handel in dierenbont of 
de handel in diersoorten die met 
uitsterven worden bedreigd en/of wreed 
worden behandeld, en producenten van 
wapens die krachtens internationale 
verdragen zijn verboden.
Het netto beleggingsrendement van het 
fonds wordt twee keer jaar geëvalueerd in 
het licht van de beleggingsdoelstellingen. 
De bevindingen worden aan de 
Commissie Financiën gerapporteerd. 

Obligaties
€

Aandelen
€

Overige 
beleggingen
€

Totaal
€

Balans per 30 juni 2019 248,877 1,284,394 269,827 1,803,098

Aankopen 126,154 231,046 56,650 413,850

Verkopen (53,685) (340,975) (83,910) (478,570)

Gerealiseerd koersresultaat (6,154) 19,216 15,929 28,991

Ongerealiseerd koersresultaat 1,320 (86,726) (6,729) (92,135)

Balans per 30 juni 2020 316,512 1,106,955 251,767 1,675,234

30 juni 2020 
€

30 juni 2019 
€

Vastrentende waarden 8% 316,512 6% 248,877

Aandelen 27% 1,103,955 31% 1,284,394

Overige beleggingen 6% 251,767 6% 269,827

1,675,234 1,803,098

Beleggingsrekening 2% 89,503 2% 70,862

Overige liquide middelen* 58% 2,389,00 55% 2,321,817

2,478,503 2,392,679

100% 4,153,737 100% 4,195,777

* Inclusief saldo Stichting IFAW, CIH Bank Marokko € 2,582

IFAW heeft niet uit de balans blijkende 
rechten inzake nalatenschappen en 
toegezegde schenkingen onder 
vruchtgebruik. De rechten die momenteel 
niet kwantificeerbaar zijn, worden 
verantwoord zodra de waarde hiervan kan 
worden vastgesteld.

In overeenstemming met artikel 2 en 7.5 
van de algemene voorwaarden die van 
toepassing zijn op het door de EU 
gefinancierde subsidiecontract FED / 2017 
/ 394-711 Versterking van de 
communautaire steun voor 

wetshandhaving en inspanningen ter 
bestrijding van stroperij in de Kilimanjaro 
Trans Frontier Conservation Area (TFCA), 
zal de netto boekwaarde van activa die 
eigendom is van het IFAW per 30 juni 
2020 en voor een bedrag van €24.429,02 
is opgenomen onder toelichting 2.5.1 
Operationele activa - Meubilair / kantoor- 
en computerapparatuur, in november 
2020 worden overgedragen aan de 
uiteindelijke begunstigden van de actie.

8.  Niet uit de balans blijkende 
rechten en verplichtingen
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toelichting op de staat van baten 
en lasten over het boekjaar 
afgesloten op 30 juni 2020

Jaarrekening 11.2.6

1a.  Baten van particulieren
Werkelijk 
2019/ 2020 
€

Begroot 
2019/2020 
€

Werkelijk 
2018/2019 
€

Giften mailingsacties voorlichting en educatie 3,403,333 3,494,792 3,450,912

Donaties via digitale media 737,922 82,627 31,701

Nalatenschappen 1,584,284 1,689,509 1,264,309

Overige baten van particulieren 4,643 - 559

5,725,539 5,266,928 4,747,481

1b.  Baten en subsidies van overheden

De inkomsten uit educatieve 
mailingactiviteiten in het boekjaar 2020, 
€3.4 miljoen, waren in lijn met het 
boekjaar 2019. De inkomsten uit digitale 
online donaties stegen van €31.701 in het 
boekjaar 2019 naar €737.922 in het 
boekjaar 2020, dit met name als gevolg 
van een succesvolle 
fondsenwervingsactie die werd opgezet 
ter bestrijding van de Australische 
bosbranden ramp. De inkomsten uit 
nalatenschappen stegen in lijn met het 
budget van €1.3 miljoen in boekjaar 2019 
naar €1.6 miljoen in boekjaar 2020.

Werkelijk 
2019/ 2020 
€

Begroot 
2019/2020 
€

Werkelijk 
2018/2019 
€

European Union-vertegenwoordigd door de Europese Commissie 
Strenthening Community Support for Law Enforcement and Anti-
Poaching Efforts in the Greater Kilimanjaro Trans Frontier Conservation 
Area (TFCA)*

456,951 393,180 624,792

Ministerie van Buitenlandse Zaken/IUCN, National Committee  
of the Netherlands
Shared Resources, Joint Solutions (SRJS): Enhancing Wildlife law 
enforcement capacity in Guyana

24,586 - -

Burgemeester en wethouders van Den Haag-Zorg 
en volksgezondheid
Project Blijf van mijn dier

- - 4,300

481,537 393,180 629,092

Stichting IFAW mocht in het boekjaar 
2017/2018, in de rol van coördinator, 
samen met twee mede-beneficiënten: 
African Wildlife Foundation en Big Life 
Limited, een subsidie ontvangen van de 
Europese Commissie ter financiering van 
het project ‘Strengthening community 
support for law enforcement and 
anti-poaching efforts in the Greater 

Kilimanjaro Trans Frontier Conservation 
Area’ gedurende de periode vanaf januari 
2018 tot december 2020. De financiële en 
inhoudelijke eindrapportage met 
betrekking to de subsidieafrekening zijn 
op 27 november 2020 naar de Europese 
Commissie gestuurd. 

Werkelijk 
2019/ 2020 
€

Begroot 
2019/2020 
€

Werkelijk 
2018/2019 
€

*EU-vertegenwoordigd door de Europese Commissie 
(TFCA) Te ontvangen per 30 juni 2019 (44,596) - 580,196

Subsidiebijdrage toegekend door EU-vertegenwoordigd  
door de Europese Commissie
(TFCA)

381,579 393,180 -

Nog te ontvagen per 30 juni 2019, zie toelighting 2.5.2 119,968 - 44,596

456,951 393,180 624,792

Werkelijk 
2019/ 2020 
€

Begroot 
2019/2020 
€

Werkelijk 
2017/2019 
€

Totaal Werkelijk 
2017/2019
€

Besteding aan Strengthening Community Support for Law 
Enforcement and Anti-Poaching Efforts in the Greater Kilimanjaro 
Trans Frontier Conservation Area (TFCA) 
01 januari 2018 - 30 juni 2020

521,299 342,905 892,571 1,413,870

Bijdrage African Wildlife Foundation 49,311 - 59,614 108,925

Bijdrage Big Life Limited 36,788 68,892 105,380

Total kosten EU grant 607,398 342,905 1,020,777 1,628,175



120 121International Fund for Animal Welfare Jaarverslag 2019-2020

Werkelijk 
2019/ 2020 
€

Begroot 
2019/2020 
€

Werkelijk 
2018/2019 
€

Stichting Adessium 
Funding Programme: Tackling Wildlife Cybercrime in Europe and Russia* 33,942 35,123 63,983

Stichting Adessium
Project Blijf van mijn Dier - - 20,000

Stichting Waardig Dier
Project Blijf van mijn Dier 3,394 - 18,433

Stichting AAP - Animal Advocacy and Protection
‘Born to be wild’ gefinancierd door ‘Nationale Postcode Loterij’ ** 94,305 223,498 107,724

Moroccan Primate Conservation Foundation
Barbary Macaque Ifrane National Parl in Morocco 13,000 - -

StichtingWe get together
Project SOS Dolfijn - - 7,500

IUCN, National Committee of the Netherlands
‘Operation Jaguar Program’ gefinancierd door de ‘Nationale Postcode Loterij”*** 51,592 - -

Overig - - 4,000

196,233 258,621 221,640

Werkelijk 
2019/ 2020 
€

Begroot 
2019/2020 
€

Werkelijk 
2018/2019 
€

*Stichting Adessium 
Vooruit ontvangen per 30 juni 2019 33,942 - (22,075)

Subsidiebijdrage toegekend door Stichting Adessium - 35,123 120,000

Nog te ontvangen per 30 juni 2019, zie toelichting 2.5.2 - - (33,942)

Totaal subsidiebijdrage Addessium 33,942 35,123 63,983

Besteding aan Tackling Wildlife Cybercrime in Europe and Russia
01 juli 2019 - 30 juni 2020

Project kosten 31,691 35,123 59,462

Algemene vaste kosten 2,251 - 4,521

Total kosten Addessium project 33,942 35,123 63,983

.

Werkelijk 
2019/ 2020 
€

Begroot 
2019/2020 
€

Werkelijk 
2018/2019 
€

**Stichting AAP
Te ontvangen per 30 juni 2019 50,970 - 70,437

Subsidiebijdrage toegekend door Stichting AAP 24,466 223,498 88,257

Te ontvangen bedragen, zie toelighting 2.5.2 18,869 - (50,970)

Totaal subsidiebijdrage Stichting AAP
Gefinancierd door de ‘Nationale Postcode Loterij’ 94,305 223,498 107,724

Besteding aan ‘Born to be Wild’
01 juli 2019 - 30 juni 2020

Project kosten 94,305 223,498 107,724

Totaal kosten Stichting AAP 94,305 223,498 107,724

Werkelijk 
2019/ 2020 
€

Begroot 
2019/2020 
€

Werkelijk 
2018/2019 
€

***IUCN 
‘Operation Jaguar Program’ vooruit ontvangen per 30 juni 2019 78,650 - -

Subsidiebijdrage toegekend door IUCN 39,325 - -

Vooruitontvangen bedragen per 30 juni 2020 (66,383) - -

Totaal subsidiebijdrage IUCN
gefinancierd door de ‘Nationale Postcode Loterij’ 51,592 - -

Besteding aan “Operaiton Jaguar program” in Bolivia, Suriname en 
Guyana
01 juli 2019 - 30 juni 2020

Project kosten 51,592 65,000 -

Total kosten subsidie IUCN 51,592 65,000 -

*** IUCN Nederland ondersteunt IFAW 
door het project Operation Jaguar 
(gefinancierd door de Nederlandse 
Postcode Loterij) financieel te 
ondersteunen waarbij trainingen worden 
gegeven aan medewerkers van 
overheidsinstellingen die verantwoordelijk 
zijn voor het bestrijden van wildlifecrime. 
Ook leiden we in dit project openbare 
aanklagers en rechters op, die een 
cruciale rol spelen binnen het 
rechtssysteem en die veelal onvoldoende 
worden geïnformeerd door 
natuurbeschermingsorganisaties. 

1c. Baten van andere organisaties 
zonder winststreven

** Vanaf 2017 heeft Stichting AAP, Animal 
Advocacy and Protection, samen met het 
IFAW het programma “Born to be wild” 
opgezet, gefinancierd door de Nationale 
Poscode Loterij. De globale doelstelling 
van het programma is de duurzame 

bescherming van berberapen in 
gevangenschap en in het wild. Het IFAW 
ontving in het boekjaar 2020 van 
Stichting AAP een deel van de door de 
Loterij uitgekeerde gelden, €94.305 (€ 
107.724 in boekjaar 2019).

*Stichting IFAW mocht in het boekjaar 
2016/2017 een subsidiebijdrage 
ontvangen van Stichting Adessium die 
werd verlengd in het boekjaar 2018/2019 
ter financiering van een project ter 
ondersteuning van IFAW’s internationale 
strijd tegen wildlifecriminaliteit via 

internet in Europa en Rusland. De 
subsidieovereenkomst werd inhoudelijk 
en financieel afgerond in het boekjaar 
2020 (Totale subsidiebijdrage 2017-2020: 
€280.000).
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Werkelijk 
2019/ 2020 
€

Begroot 
2019/2020 
€

Werkelijk 
2018/2019 
€

Rente en baten uit beleggingen 
Rente bankrekeningen - - -

Gerealiseerd koersresultaat vastrentende waarden - - (4,914)

Ongerealiseerd koersresultaat vastrentende waarden (6,154) - 8,367

Rente vastrentende waarden en dividend aandelen 1,320 14,260 43,695

Gerealiseerd koersresultaat overige beleggingen 35,814 - (21,665)

Ongerealiseerd koersresultaat aandelen/overige beleggingen (93,454) 53,183 161,693

(27,330) 67,443 187,176

Koersresultaat omrekening vreemde valuta’s 8,920 - 98,043

Ongerealiseerd koersresultaat valutatermijncontracten - - (46,393)

8,920 - 51,650

Bruto beleggingsresultaat (18,410) 67,443 238,826

Kosten van beleggingen (10,387) (12,812) (9,894)

Netto beleggingsresultaat (28,797) 54,631 228,932

Rendement op beleggingen (zie toelichting 2.5.7) -1% 5%

3. Saldo financiële baten en lasten

IFAW hanteert een beleggingsbeleid in 
overeenstemming met het beleid inzake 
financiële reserves en het 
beleggingsstatuut van IFAW. Gestreefd 
wordt naar maximaal rendement van 
beleggingen, waarvan de keuze 
verenigbaar dient te zijn met de waarden 
en idealen die IFAW voorstaat. 
Beleggingskeuzes komen tot stand op 
advies van gekwalificeerde adviseurs en 
met inachtneming van de voorschriften 
inzake ethisch beleggen van IFAW, 
overeenkomstig de doelstellingen van 
IFAW ten aanzien van natuurbeheer en 
dierenbescherming en de eigen 
Principeverklaring.

IFAW maakt gebruik van 
valutatermijncontracten om toekomstige 
fluctuaties in kasstromen af te dekken. 
Niet-gerealiseerde (winsten)/verliezen 
worden per balansdatum op basis van 
reële waarde verantwoord. 

4. Baten als tegenprestatie voor de levering 
van producten en/of diensten

Werkelijk 
2019/ 2020 
€

Begroot 
2019/2020 
€

Werkelijk 
2018/2019 
€

Huurinkomsten 4,800 - 5,550

Vergoeding van IFAW gelieerde organisaties  
voor verleende diensten EU Financial Service Center 168,907 - 192,033

173,707 282,759 197,583

Verhuurinkomsten hebben betrekking op 
een deel van het gebouw op het adres 
Javastraat 56, Den Haag, waar Stichting 
IFAW is gevestigd.

Stichting IFAW biedt, als EU Financial 
Service Center ondersteuning aan drie 
Europese IFAW-organisaties met vijf 
vestigingen in Frankrijk, België, Duitsland, 
Marokko en Nederland, op het gebied van 
financiële administratie en elementair 
management alsmede verslaglegging, 
beheer financiële middelen, 
loonadministratie en accountantscontrole. 
Deze dienstverlening en de doorbelasting 
van toerekenbare kosten worden per 
entiteit in een Raamwerkovereenkomst 
vastgelegd. 

4a. overige baten/ giften in natura
Werkelijk 
2019/ 2020 
€

Begroot 
2019/2020 
€

Werkelijk 
2018/2019 
€

Giften in natura (73,281) 6,600 7,455

In het boekjaar 2019/2020 ontving de 
organisatie schenkingen in natura voor 
een bedrag van € 25.782 (boekjaar 2019: 
€ 7.000) van Google AdWords. De 
schenkingen in natura betreffen 
advertenties op de Google Adwords 
website die worden gewaardeerd tegen 
reële waarde in overeenstemming met de 
grondslagen voor financiële 
verslaggeving zoals vermeld in toelichting 
2.4.4 grondslagen van waardering. IFAW 
Digital ontving een donatie in natura van 
Happinez om ons baanbrekende werk met 
Team Lioness op hun platform onder de 
aandacht te brengen. Snapchat kende 
IFAW advertentiebudget toe om onze 
boodschap naar een jongere doelgroep te 
verspreiden. giO media steunde het IFAW 
door kortingen te geven op advertenties 
in het KLM-magazine.

2. Baten van loterijorganisaties 
Werkelijk 
2019/ 2020 
€

Begroot 
2019/2020 
€

Werkelijk 
2018/2019 
€

Deelname Sponsorloterij 8,700 - 13,075



124 125International Fund for Animal Welfare Jaarverslag 2019-2020

5-8. Kostentoerekening
Kostenverdeelstaat 2019/2020

Toelichting 2.6.5a 2.6.5a 2.6.6 2.6.7 2.6.8

Besteed aan doelstellingen

Dierenwelzijns-
projecten 
wereldwijd
€

Dierenwelzijns-
projecten in 
eigen beheer
€

Voorlichting 
en educatie
€

Eigen 
fondsen 
-werving
€

Beheer en 
administratie
€

Werkelijk 
2019/ 2020 
€

Begroot 
2019/2020 
€

Directie programmakosten

Bijdragen aan programma’s derden/
partners EU subsidie - 567,937 - 567,937 422,469

Bijdragen aan gelieerde organisaties 
voor internationale programma’s 951,284 282,927 - 1,234,211 675,000

Operationele kosten

Kosten mailingacties voorlichting  
en educatie - 164,918 317,774 500,703 54,880 1,038,275 1,325,172

Dienstverlening Programma’s, 
Communicatie, ICT IFAW, Inc (VS) - - 995,827 237,175 307,096 1,540,098 1,729,459

Personeelskosten en externe 
dienstverlening - 276,381 878,161 359,341 322,718 1,836,601 2,202,938

Huisvestingskosten - 32,297 49,655 11,189 8,883 102,024 313,395

Reis- en representatiekosten - 95,914 13,230 1,350 1,366 111,860 197,309

Financiële lasten en overige kosten - 116,114 74,380 3,787 56,704 250,985 353,277

Totaal bestedingen 951,284 1,536,488 2,329,027 1,113,545 751,647 6,681,991 7,219,019

Kengetallen

Kosten eigen fondsenwerving/
inkomsten eigen fondsenwerving 19.4% 28.4%

Totaal Besteed aan doelstellingen/
totale inkomsten 72.3% 80.7%

Totaal Besteed aan doelstellingen/
totale uitgaven 72.1% 69.4%

Kosten beheer en administratie/ 
totale uitgaven 11.2% 9.9%

Ter vergelijking: Kostenverdeelstaat 2018/2019

Toelichting 2.6.5a 2.6.5b 2.6.6 2.6.7 2.6.8

Besteed aan doelstellingen

Dierenwelzijns-
projecten 
wereldwijd
€

Dierenwelzijns-
projecten in 
eigen beheer
€

Voorlichting 
en educatie
€

Eigen 
fondsen 
-werving
€

Beheer en 
administratie
€

Werkelijk 
2018/ 2019 
€

Begroot 
2018/2019
€

Directie programmakosten

Bijdragen aan programma’s derden - 563,670 - 563,670 127,000

Bijdragen aan gelieerde organisaties 
voor internationale programma’s 1,117,514 435,022 - 1,552,536 63,934

Operationele kosten

Kosten mailingacties voorlichting  
en educatie - 136,354 283,948 355,717 49,255 825,274 1,380,086

Dienstverlening Programma’s, 
Communicatie, ICT IFAW, Inc (VS) - - 1,174,973 290,629 314,121 1,779,723 1,627,827

Personeelskosten en externe 
dienstverlening - 301,128 841,879 220,406 334,816 1,698,229 1,848,899

Huisvestingskosten - 128,776 68,928 15,182 8,530 221,416 211,860

Reis- en representatiekosten - 148,031 28,349 4,143 6,281 186,804 496,240

Financiële lasten en overige kosten - 120,763 66,602 5,637 42,592 235,594 144,351

Totaal bestedingen 1,117,514 1,833,744 2,464,679 891,714 755,595 7,063,246 5,900,197

Kengetallen

Kosten eigen fondsenwerving/
inkomsten eigen fondsenwerving 18.8% 25.3%

Totaal Besteed aan doelstellingen/
totale inkomsten 93.1% 85.8%

Totaal Besteed aan doelstellingen/
totale uitgaven 76.7% 70.7%

Kosten beheer en administratie/ 
totale uitgaven 10.7% 10.2%
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Werkelijk 
2019/ 2020 
€

Begroot 
2019/2020 
€

Werkelijk 
2018/2019 
€

International Fund for Animal Welfare Inc. (Verenigde Staten) 790,137 1,729,459 1,449,784

International Fund for Animal Welfare Pty Ltd (Australië) 430,427 - -

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH (Duitsland) - - 16,034

Fonds International pour la Protection des Animaux (Frankrijk) - - 2,281

International Fund for Animal Welfare (Verenigd Koninkrijk) 13,647 - 30,846

Internaitonal Fund for Animal Welfare Limited (Malawi) - - 53,591

1,234,211 1,729,459 1,552,536

Directe programmakosten bestaan uit 
kosten die geheel toe te rekenen zijn aan 
programmaondersteuning.

  Projecten in eigen beheer omvatten 
directe beheerskosten ten behoeve van 
programma’s. Deze kosten hebben 
betrekking op externe diensverlening en 
goederen alsmede op reis- en 
verblijfskosten die direct aan de 
belangrijkste programmagebieden van 
Stichting IFAW kunnen worden 
toegerekend. 

  Bijdragen en donaties aan gelieerde 
organisaties voor internationale 
programma’s worden verstrekt als zijnde 
onvoorwaardelijke bijdragen ten 
behoeve van de realisering van de 
doelstellingen van andere IFAW-
gelieerde organisaties, die 
overeenkomen met die van de Stichting 
IFAW (International Fund for Animal 
Welfare). 

Operationale kosten omvatten alle kosten 
die zijn gemaakt ter bevordering van de 
Doelstellingen van de Stichting, alsmede 
kosten in het kader van Eigen 
fondsenwerving en kosten Beheer en 
administratie.

  Kosten mailingacties voorlichting en 
educatie bestaan uit kosten voor externe 
dienstverlening, kosten drukwerk, 
vormgeving en porti, alsmede kosten 
van verwerking van respons op de 
mailings en andere kosten die met de 
productie en distributie van educatieve 
en op fondsenwerving gerichte mailings 
samenhangen. 

  Gedeelde institutionele kosten (kosten 
voor dienstverlening IFAW, Inc. (VS)) 
bestaan uit kosten ter ondersteuning van 
bepaalde programma’s en 
fondsenwervingsactiviteiten, financiële 
administratie, communicatie, IT en 
management. 

  Operationele kosten van het EU Financial 
Service Center, dat sinds 1 juli 2013 
gevestigd is op het adres van Stichting 
IFAW (International Fund for Animal 
Welfare) in Den Haag, worden onder 
kosten Beheer en administratie 
verantwoord. 

  Personeelskosten en externe 
dienstverlening bestaan uit 
vergoedingen en betalingen die aan of 
namens werknemers en externe 
dienstverleners zijn gedaan. 

Werkelijk 
2019/ 2020 
€

Begroot 
2019/2020 
€

Werkelijk 
2018/2019
€

Salarissen werknemers 979,654 1,530,476 751,714

Sociale lasten, voorzieningen inclusief pensioenlasten 328,902 - 296,392

Vergoeding externe dienstverlening 136,189 163,142 426,317

Direct Marketing consultancy 203,086 203,837

1,647,831 1,897,455 1,474,423

Bijdrage IFAW gelieerde organisaties aan personeelskosten Regionaal 
Europa Directeur (109,924) - (120,132)

1,537,907 1,897,455 1,354,291

Toerekening professionele diensten en salariskosten IFAW gelieerde 
organisaties aan projecten in eigen beheer 298,694 305,483 343,937

1,836,601 2,202,938 1,698,228

Extra investeringen in het boekjaar 2020 
(€203.086) weerspiegelen de 
acquisitiestrategie voor Direct Marketing 
om nieuwe maandelijkse donateurs te 
werven.

Het bestuur van Stichting IFAW ontving 
geen bezoldiging in de boekjaren 
eindigend op 30 juni 2020 en 30 juni 
2018. Per 1 juli 2018 is het regionale en 
nationale management ondergebracht in 
één functie waarbij de functie Directeur 
IFAW Europa is samengevoegd met de 

functie Directeur Stichting IFAW 
Nederland. Het brutosalaris van de nieuwe 
Directeur functie bedroeg € 129.600 voor 
het boekjaar eindigend op 30 juni 2020. 
De aan IFAW Europa gelieerde entiteiten 
dragen bij aan de personeelskosten van 
Stichting IFAW Nederland met betrekking 
tot de functie van Directeur IFAW Europa. 
Het aantal FTE’s (Full Time Equivalent) 
voor 2019/2020 was 14,6 (boekjaar 2019: 
15,6). 

Onderverdeeld naar functies en FTE’s:

Onderverdeeld naar functie en FTE’s:

FTE 
2019/ 2020 

FTE 
2018/2019

Besteed aan doelstellingen 1 10.0 11.1

Eigen fondsenwerving 1.9 2.1

Beheer en administratie 2 2.83 2.3

Totaal FTE 3 14.6 15.6

1 Inclusief 2 FTE IFAW Wereldwijd: Senior 
advisor conservation and DVP global 
Communications 

2 Inclusief 2.5 FTE EU Financial Service 
Center

3 Totaal FTE exclusief werknemers 
werkzaam bij de vestiging in Marokko

  Huisvestingskosten bestaan uit kosten 
van telecommunicatie, openbare 
voorzieningen, kantoorapparatuur en de 
kosten van onderhoud van de kantoren 
van Stichting IFAW.

  Reis- en representatiekosten omvatten 
de kosten van vliegreizen, 
hotelaccommodatie en maaltijden ten 
behoeve van de gewone 
bedrijfsactiviteiten.

  Onder Financiële lasten en overige 
kosten vallen diverse gewone 
bedrijfskosten, met inbegrip van 
rentelasten.
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9.  besteding toegerekend  
aan kernactiviteiten IFAW

Projecten in 
eigen beheer/ 
Bijdragen aan 
programma’s 
derden / 
Partners EU 
subsidie
€

Bijdragen 
aan gelieerde 
organisaties 
internationale 
programma’s
€

Operationele 
kosten
€

Totaal 
werkelijk 
2019/2020
€

Totaal 
werkelijk 
2019/2020
%

Begroot 
2019/ 2020 
€

Totaal 
werkelijk 
2018/2019
€

Rampen respons - - 164,086 164,086 3 - -

Beleids maatregelen - - 21,523 21,523 0 - -

Redding en research gestrande 
zeezoogdieren 113,500 - 220,716 334,216 7 117,453 127,000

Bescherming van zeeën - - 24,405 24,405 1 41,376 44,739

Behoud van leefgebieden - - 97,853 97,853 2 194,656 210,478

Wildlife Crime 509,937 520,857 1,462,428 2,493,222 52 3,381,075 3,655,904

Redding van wilde dieren 227,427 430,427 1,023,640 1,681,494 35 1,274,240 1,377,816

850,864 951,284 3,014,651 4,816,799 100 5,008,800 5,415,937

Den Haag, 25 februari 2021
Mark Beaudouin, Voorzitter Audit and Risk Management Committee

overige 
gegevens

Hoofdstuk 12
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visie:  
mens en dier 
samen in balans.

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

Fo
to

: J
ul

ie
n 

G
er

ar
d/

©
IF

AW



International Fund  
for Animal Welfare 

Jaarrekening 2019-2020
Nederland

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

http://info-nl@ifaw.org
http://info@ifaw.org
http://info@ifaw.org

	jaarverslag juli 2019 - juni 2020
	inhoudsopgave
	meer complexe problemen, meer verfrissende oplossingen
	bericht van de directeur in Nederland
	bericht van het bestuur
	bericht van de president-directeur
	leiderschap
	behoud van leefgebieden
	samenwerken voor natuurbehoud in het leefgebied Greater Manas
	steun aan rangers om wilde dieren te beschermen tijdens de COVID-19-crisis
	natuurbehoud in Hwange National Park
	leren leven met de wolf in Nederland

	wildlifecrime
	versterking wetshandhavingscapaciteit
	strijden voor behoud bedreigde berberapen
	wildlifecrime bestrijden in het leefgebied op de grens van Malawi en Zambia
	wildlifecrime bestrijden in het  Greater Kilimanjaro Trans Frontier Conservation Area
	vergroten veiligheid van natuurgebied Virunga 
	vraag en aanbod verkleinen in China
	wildlifecrime via internet
	monitoren van de ivoorhandel in Nederland

	bescherming van de oceanen
	einde van de walvisvaart in IJsland
	de negatieve impact van scheepvaart met  de industrie terugdringen
	campagne voor het redden van de noordkaper

	redden van zeezoogdieren
	op afstand medicijnen toedienen aan walvissen 
	de tijd dringt voor zeezoogdieren
	samenwerking met SOS Dolfijn

	redden van wilde dieren
	zieke en gewonde roofvogels verzorgen
	gorilla’s beschermen tegen COVID-19
	een tweede leven voor in beslag genomen dieren
	één olifant per keer maakt al een verschil

	hulp bij rampen
	rampzalige bosbranden  in Australië
	nood- en structurele hulp in nasleep van orkaan Dorian
	dieren redden bij overstromingen om gemeenschappen te steunen
	vijf neushoornkalfjes gered uit overstromingen
	families steunen met dierenvoeding

	betrokkenheid van de gemeenschap
	China: van conflict naar co-existentie
	snel in actie komen om levens van mensen en dieren in Kenia te redden
	stichting Blijf van mijn Dier

	internationaal beleid
	hogere beschermingsklasse voor haaien- en roggensoorten
	belangrijke winst  voor bescherming jaguar
	verhinderen hervatting  van de handel in ivoor  en neushoorns 

	samenvatting jaarrekening
	financieel overzicht  IFAW wereldwijd
	programmaprioriteiten Nederland
	programmaprioriteiten wereldwijd
	geconsolideerde jaarrekening
	toerekening kosten uitvoeringprogramma’s en operationelekosten
	totale inkomsten en andere steun


	directieverslag
	directieverslag over het boekjaar afgesloten op  30 juni 2020
	organisatie stichting IFAW (International Fund  for Animal Welfare)
	communicatie met stakeholders
	financiering
	reserves en fondsen 
	beleggingsbeleid
	financiële verantwoording
	risicobeheersing
	belangrijkste activiteiten 
	samenvattend financieel overzicht

	jaarrekening
	balans per 30 juni 2020
	staat van baten en lasten over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020
	kasstroomoverzicht over  het boekjaar afgesloten  op 30 juni 2020
	toelichting algemeen
	toelichting op de balans per 30 juni 2020
	toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020

	overige gegevens
	accountantsverklaring

	visie & missie



