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Geachte dames en heren,

Met slechts een handje vol dierenbeschermers hebben we 

de organisatie in 1988 in Wenen opgericht. Destijds stond 

dierenwelzijnswerk nog in de kinderschoenen. Mensen die zich 

toen voor dieren inzetten werden vaak uitgelachen en kregen 

te horen dat er wel belangrijker zaken bestonden. Nu, 30 jaar 

later, heeft de maatschappij een andere mening ontwikkeld over 

dierenwelzijn. Er zijn veel mensen die zich de vraag stellen of wij 

mensen wel het recht hebben om kippen, koeien en varkens te 

laten lijden in de vee-industrie en ze te slachten; en of het juist 

is om, voor ons eigen plezier, wilde dieren te houden in circussen 

en dierentuinen, of om dieren te houden voor hun vacht en ze te 

doden voor een modeproduct.

Sinds de oprichting van VIER VOETERS is ook de organisatie zelf 

veranderd. Onze organisatie is gestaag gegroeid en we krijgen 
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steeds meer supporters. Tegenwoordig zetten wij ons wereldwijd 

in voor de bescherming van dieren. In 2017 hadden we in elf 

landen een kantoor en begonnen we met drie nieuwe afdelingen. 

In onze berenwouden en reservaten voor grote katachtigen dragen 

we de dagelijkse zorg voor 83 beren en 98 grote katachtigen. 

In Oekraïne en Vietnam konden we nieuwe berenwouden 

openen die plaats kunnen bieden aan nog eens 52 dieren. De 

zwerfhondenteams waren actief in negen landen en hebben meer 

dan 10.000 zwerfdieren gecastreerd en medisch verzorgd. Het 

team dat geleid wordt door Dr. Amir Khalil slaagde erin tijdens 

twee extreem gevaarlijke missies in de oorlogsgebieden bij Mosul 

en Aleppo de overgebleven dieren uit verlaten dierentuinen te 

evacueren en ze daarmee van een zekere dood te redden. 

Naast de directe noodhulp hebben we ons op politiek en 

maatschappelijk niveau voor dierenwelzijn ingezet. Zo konden 

we bijvoorbeeld in Oostenrijk alle beddengoedhandelaren en 

donsproducenten zover krijgen dat ze geen dons afkomstig van 

levende pluk en dwangvoedering meer gebruiken. Verder konden 

we meerdere modehuizen ervan overtuigen te stoppen met bont. 

Met dit jaarverslag laten we zien dat de donaties die aan ons 

zijn toevertrouwd op een verantwoorde manier zijn gebruikt in 

het belang van dierenwelzijn. Tevens kan ik u een indruk geven 

van ons werk. 

Het afgelopen jaar hebben veel mensen een bijdrage geleverd aan 

onze successen, ik ben hen allen zeer dankbaar. 

Harteljke groeten,

Heli Dungler

Oprichter en voorzitter Stichting VIER VOETERS
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8 FELIDA Big Cat Centre

9 LIONSROCK Big Cat Sanctuary

10 Zwerfdierenkliniek Bankya

11 Zwerfdierenkliniek Zhytomyr

12 DANSBERENPARK Belitsa
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15 Dogs for People therapie- en onderzoekscentrum
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FOUR PAWS kantoren 2017 
Australië, Bulgarije, Duitsland, Groot-Brittanië, 
Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Roemenië, 
Verenigde Staten, Zwitserland, Zuid-Afrika

Operationele locaties en samenwerkingsprojecten 2017
Albanië, Indonesië, Irak, Jordanië, Kenia, Montenegro, Myanmar,
Oekraïne, Puerto Rico, Syrië, Thailand, Vietnam

FOUR PAWS samenwerkingspartners

16 Al Ma’wa for Nature and Wildlife

17 Berenopvangcentrum Kuterevo

18 Blue Cross of India

19 David Sheldrick Wildlife Trust

20 Education for Nature Vietnam

21 Hanoi Wildlife Rescue Center Soc Son

22 PFOTENHILFE Lochen

23 ORANG-OETAN WOUDSCHOOL Borneo

24 Zoo Poznań

A FOUR PAWS International 
met het hoofdkantoor in Wenen 

B Brussel (EPO – European Policy Office)

C Vietnam (Hanoi)
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Gerhana en Gonda in het babyhuis

Donscampagne was succesvol

Internationale zwerfdierenhulp

Wilde dieren gered uit door oorlog verwoeste dierentuin in Mosul

Bulgaarse leeuwenwelpjes gered

BERENWOUD Ninh Binh: de eerste galberen in Vietnam zijn gered!

Voormalige vechtberen genieten van hun nieuwe leven in BERENWOUD Domazhyr

HET JAAR IN FOTO’S
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Ingrijpende veranderingen in het dierenwelzijn zijn alleen mogelijk 

als er een brede consensus bestaat. Door informatie en educatie, 
directe acties maar ook door middel van lobby op internationaal 
en nationaal niveau, willen wij een verandering teweegbrengen in 
het bewustzijn van de samenleving ten voordele van de dieren. Wij 

werken oplossingsgericht, wetenschappelijk onderlegd en zoeken 

nauwe samenwerking met experts. Wij brengen misstanden aan 
het licht en tonen aan hoe zij geworteld zijn in de context van 

zakelijke, politieke en sociale verbanden. Samen met partners 
uit de industriële, wetenschappelijke en onderzoekssectoren, 

ontwikkelen wij constructieve oplossingsmodellen die wij in 

praktijk brengen als voorbeelden en richtlijnen voor toekomstige 
dierenwelzijnsmaatregelen.

Structuur
Om het werk zo efficiënt en effectief mogelijk te doen, is de or-
ganisatie van VIER VOETERS nauw verweven met de internatio-

nale organisatie FOUR PAWS, ook met betrekking tot financiële 
en personele middelen. Het internationale inhoudelijke werk 

onder leiding van de Chief Programm Officer is voor alle landen 

onderverdeeld op het terrein van wilde dieren, productiedieren 
en gezelschapsdieren. Bovendien worden projecten voor beren, 
grote katachtigen, zwerfdieren, apen en paarden gerund door 
competentiecentra. Deze monitoren de kwaliteitsnormen, gaan 

verder met het ontwikkelen van de bestaande projecten en ont-
werpen nieuwe projecten.

De internationale directie is in Wenen gevestigd en voert alle 
strategische taken uit. Naast de Chief Executive Officer zitten daar 

ook de Chief Marketing Officer, die verantwoordelijk is voor de 

afdelingen Communicatie en Fondsenwerving, en de Chief Finance 
Officer die verantwoordelijk is voor de afdelingen Financiën en 

Administratie en Organisatieontwikkeling. De nationale kantoren 
die bij de FOUR PAWS organisatie zijn aangesloten, worden gerund 

door lokale Country Directors die samen met hun landenteams het 

FOUR PAWS-principe ‘Local Empowerment’ uitoefenen. 

De ontwikkeling van VIER VOETERS heeft aangetoond dat een 
evenwichtige verdeling van de belangen van de nationale kantoren 

en van FOUR PAWS International een beslissende succesfactor 

is. Sinds 2012 werkt FOUR PAWS in een matrixstructuur die op 
veel gebieden als een co-management tussen internationale 

directeuren en Country Directors fungeert. Deze beide groepen 
en de Executive Board vormen het internationale leiderschaps-

team dat regelmatig bijeenkomt om belangrijke kwesties van de 

organisatie te behandelen. 

Strategie
Met de langetermijnstrategie 2005 heeft FOUR PAWS duidelijke 
strategische richtlijnen en doelstellingen geformuleerd. Het be-
treft elf bindende principes die tegen 2025 gerealiseerd moeten 

worden. Zij omvatten kwaliteitsnormen en campagnerichtlijnen, 
definiëren criteria voor zinvolle samenwerking en brengen in-

ternationale samenwerking tot stand. Daarbij formuleren zij ook 
expliciet de lokale autonomie van de nationale kantoren, zodat 
deze goed aansluiten bij de regionale omstandigheden en deze 

verder ontwikkelen. Daarnaast bevatten ze precieze richtlijnen 
voor leiderschap, personeelsbeleid en efficiënte fondsenwerving.

Werkwijze
Internationaal en nationaal

FOUR PAWS heeft een internationale afdeling 'Projecten & Campagnes' waar de inhoudelijke expertise is ondergebracht in kenniscentra.
Deze werken over de grenzen heen ten behoeve van alle nationale en internationale activiteiten van FOUR PAWS. 

 
 

Internationaal 
bestuur

Advies-
raad

Europees 
beleids-
kantoor

Internationaal 
 managementteam

Animal Welfare Support Fondsenwerving

Bestuur 
Nederland

Country Director 
(interim)

ORGANISATIE EN WERKWIJZE 
STICHTING VIER VOETERS 
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Elf landen – één doelstelling
Onze non-profit dierenwelzijnsorganisatie werd in 1988 in Wenen 

opgericht. Daar bevindt zich nog steeds het hoofdkantoor van het 
overkoepelende en inmiddels internationaal opererende FOUR 

PAWS International. De nationale kantoren van de organisatie 
bevinden zich in Australië, Bulgarije, Duitsland, Groot-Brittannië, 

Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Roemenië, Verenigde Staten, 
Zuid-Afrika, Zwitserland. Daarnaast is er een kantoor voor Euro-
pese zaken in Brussel. 

Visie en Missie
De visie van VIER VOETERS is een wereld waarin mensen dieren 
behandelen met respect, empathie en begrip. Het is onze missie 

om de sterke, wereldwijde en onafhankelijke stem te zijn voor 
dieren direct onder invloed van mensen.

Wat wij doen:
• Wij bieden duurzame oplossingen voor dieren in nood.

• Wij bereiken de harten van mensen en veranderen hun 
consumptiegedrag.

• Wij brengen veranderingen in de wet teweeg.
• Wij gaan sterke samenwerkingsverbanden aan.

Doelen, taken en expertise
Onze taak is de geleidelijke verbetering van de leefomstandig-
heden van dieren die zich onder de directe invloed van mensen 

bevinden. Wij stellen concrete doelen en proberen deze te bereiken 
door het strategisch gebruik van campagnes en educatief werk. 
Daarnaast bieden wij concrete aanbevelingen voor duurzame 

verbeteringen op wettelijk niveau.

Onze nationale en internationale hulpprojecten bieden snelle en 
directe hulp aan dieren in nood. Indien nodig kunnen wij habitats 

creëren die aan de behoeften van dieren voldoen, zoals bijvoor-
beeld onze berenwouden of het reservaat voor grote katachtigen 

LIONSROCK in Zuid-Afrika. 

Het doel van onze campagnes en educatief werk is om het publiek 

over dierenleed te informeren en om duurzame verbeteringen te 
bewerkstelligen voor dieren in de vee-industrie, huisdieren en 

wilde dieren in gevangenschap en deze vast te leggen in wetge-
ving. Bij dieren in de vee-industrie zetten wij ons vooral in voor 
het bij de soort passend en diervriendelijk houden van de dieren. 

Bovendien pleiten wij voor een verbod op de pelsdierhouderij in 
Europa, strikte beperkingen bij het privé houden van wilde dieren 

en een verbod op wilde dieren in het circus.

STICHTING VIER VOETERS 

nationale kantoren heeft 
FOUR PAWS wereldwijd.

11 65.216

donateurs heeft 
Stichting VIER VOETERS.

Financiën en Administratie
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Fondsenwerving en 
donateursadministratie 
Waarom wij donaties werven

Stichting VIER VOETERS financiert haar werk voornamelijk uit 

donaties. Zo kan de organisatie in haar beslissingen onafhankelijk 
en vrij zijn van politieke of maatschappelijke belangen. Zonder 

financiële steun kunnen we ons werk niet doen. De steun en betrok-
kenheid van onze donateurs is daarbij onmisbaar en wordt enorm 

gewaardeerd. Daarom benut VIER VOETERS diverse middelen 

om donateurs te werven. Verdere gelden komen uit erfenissen 

en nalatenschappen. In 2017 hebben in totaal 65.216 mensen een 

donatie gedaan aan VIER VOETERS in Nederland.

Fondsenwerving 
VIER VOETERS informeert haar donateurs regelmatig over haar 

werkzaamheden en resultaten via het donateursmagazine Journaal 
dat ieder kwartaal uitgegeven wordt, via papieren en online (nieuws)

brieven, de website en sociale media. Net als in voorgaande jaren 

heeft in 2017 de focus van onze fondsenwerving gelegen op werving 
onder particulieren, middels onder meer direct mailings en online 

giftverzoeken. Er werd speciale aandacht geschonken aan periodieke 
schenkingen en nalatenschappen. VIER VOETERS maakt alleen 

gebruik van maatschappelijk geaccepteerde fondsenwervende me-
thoden die voor een deel worden uitgevoerd door externe bureaus. 

Adopties
Het symbolisch adopteren van een individueel dier is een speciale 
vorm van doneren. Middels een maandelijkse of jaarlijkse toezeg-

ging steunt een adoptieouder zijn of haar dier en ontvangt in ruil 

daarvoor een uniek en persoonlijk adoptiecertificaat en updates 

over zijn of haar dier. Wilt u meer weten over het symbolisch 
adopteren van een dier? Wij staan u graag te woord. 

Telefoon: 020-625 25 26 
E-mail: office@vier-voeters.nl 
Website: www.vier-voeters.nl

Online fondsenwerving 
De VIER VOETERS website wordt in 2017 door 181.478 men-

sen bezocht, waarvan 176.748 nieuwe gebruikers, en vormt 
daarmee een belangrijk platform om een breed publiek op een 

kostenvriendelijke manier te informeren over het werk van VIER 
VOETERS en FOUR PAWS. Het is mogelijk om online te doneren. 
Via Google Ad Grants werden er kosteloos 38.546 mensen naar 

onze website geleid en zijn onze advertenties 1.564.497 keer 
vertoond. 

De ondersteuning van onze supporters maakt het werk van VIER VOETERS in zijn geheel 
mogelijk. Wij danken onze donateurs en vrijwilligers hartelijk. Zij allen hebben in 2017 
onze inzet voor de bescherming van dieren financieel en ideëel ondersteund.

Heli Dungler
Oprichter en voorzitter van Stichting VIER VOETERS

Contact en klachten
Voor vragen, het doorgeven van wijzigingen en klachten is het 

kantoor tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar en daarnaast 

per e-mail en sociale media. Op klachten wordt gereageerd con-

form de CBF en onze interne klachtenprocedure.

Toezicht op financiën
Na voltooiing van elk fiscaal jaar produceert VIER VOETERS een 
door onafhankelijke accountants gecontroleerd en geaccordeerd 

financieel jaarverslag. De accountantscontrole wordt uitgevoerd 
door Van Elderen Accountants. VIER VOETERS is door de Belas-

tingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instel-
ling), waardoor donateurs gebruik kunnen maken van bepaalde 
belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. 

Public relations
Non-profit organisaties hebben publiciteit nodig om over hun 
campagnes en projecten te informeren en hun achterban te mo-

biliseren. Bovendien zijn educatie en bewustwording belangrijke 
doelen van VIER VOETERS, om zo het beschermen van dieren 

dieper in de maatschappij te verankeren en voor dieren die onder 
de directe invloed van mensen leven, verbeteringen te bewerk-
stelligen en vast te leggen. 

Het aantal Facebook-likes is in 2017 gestegen van 27.555 naar 

47.193. Het Instagram-account werd door ruim 4.000 mensen 
gevolgd en live-uitzendingen van reddingsacties werden via In-

stastories regelmatig door zo’n 200 tot 500 mensen bekeken. Met 
bijna 600 abonnees bereikte het YouTube-kanaal van VIER VOE-

TERS in 2017 441.018 videoweergaves met een totale kijktijd van 

328.739 minuten. In Nederland stonden in 2017 meer dan 90.000 

mensen ingeschreven voor onze nieuwsbrief.  

Impact op de media
Nationale en internationale media berichtten regelmatig over het 
werk van VIER VOETERS. Bijzondere aandacht van de media was 

er in 2017 voor twee evacuaties van dieren uit dierentuinen uit 
de oorlogsgebieden in Irak en Syrië. Internationaal werd over de 

reddingsacties bericht door 7.000 media, waaronder de New York 

Times, BBC, CNN, RTL, Die Welt, FAZ, Spiegel, The Telegraph, The 
Guardian, The Independent, evenals ook de grote persbureaus 

AP (Associated Press), Reuter en AFP (Agence Frace-Presse). De 
redding van een vechtberin in Oekraïne werd door de ORF be-

geleid en uitgezonden. 

Zekerheid en transparantie
FOUR PAWS is drager van het Oostenrijkse donateurskeurmerk. 

Het donateurskeurmerk staat voor transparantie en verantwoor-
delijkheidszin in het besteden van de donaties. Het is een door 
de Oostenrijkse Kamer van Koophandel toegekende kwalificatie 

die bevestigt dat het systeem van donatiebeheer aan de stan-
daard voldoet. VIER VOETERS committeert zich volledig aan 

deze standaard.  
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Uitgangspositie
Of het nu in een circus, in een hok of in de dierentuin is – veel 

bruine beren leven wereldwijd in dieronvriendelijke omstandighe-

den. Vaak worden ze in veel te kleine, nauwelijks gestructureerde 
verblijven gehouden. Daarom kunnen veel beren in gevangen-

schap niet hun natuurlijk onderzoek- en foerageergedrag uit-

oefenen. Dit leidt bij de dieren vaak tot gedragsproblemen; zij 

vertonen stereotype gedrag zoals ijsberen, met hun kop schudden 

of zelfverminking. In sommige Aziatische landen worden dui-
zenden kraag- en Maleisische beren in kleine kooien gehouden; 

bij velen werd of wordt nog steeds regelmatig gal afgetapt dat 

als geneesmiddel verkocht wordt. Ook in Europa worden beren 

helaas nog steeds gekweld; als fotoberen, in hondengevechten 

of als vermeende toeristenattractie bij restaurants. De dieren 
zijn hulpeloos aan de willekeur van mensen overgeleverd. Al 

meer dan twintig jaar zet FOUR PAWS zich in voor gekwelde en 
misbruikte beren.

Doelstelling
Het doel is om voor de beren, die in Europa en Vietnam lijden on-
der de slechte condities waarin zij gehouden worden, een beter 

en soortgeschikt leven mogelijk te maken. Om de dieren op de 
lange termijn te helpen, creëert FOUR PAWS in de landen waar zij 

actief is allereerst wettelijke kadervoorwaarden, op basis waarvan 
het dan mogelijk wordt om op te treden in het geval beren op 
een slechte manier gehouden worden. FOUR PAWS speurt beren 

die lijden op, onderhandelt met de eigenaren en autoriteiten, 
adviseert en zoekt permanente oplossingen om de situatie van 

de dieren te verbeteren. Beren die in beslag genomen worden 
of vrijwillig worden vrijgegeven, vinden in de berenreservaten 
van FOUR PAWS een soortgeschikt en levenslang onderkomen. 

FOUR PAWS neemt de dieren alleen over indien de eigenaren 
een contractuele verbintenis aangaan om in de toekomst geen 

beren meer te gaan houden.

Hulp voor beren
Voor een diervriendelijk leven

13

Volgens FOUR PAWS zouden beren slechts gehouden moeten 

worden door erkende zoölogische instellingen en alleen dán als 
zij in staat zijn om jonge en volwassen dieren verantwoord te 

verzorgen en hun gezondheid te waarborgen. Het welzijn van 

de beren moet niet ondergeschikt worden gemaakt aan andere 

doelstellingen, zoals menselijk vermaak en soortbehoud.

De doelstellingen van FOUR PAWS voor bruine beren in Europa 

zijn samengevat:

• Het particulier houden van beren en de ongeschikte om-

standigheden waarin beren voor commerciële doeleinden 

gehouden worden, wettelijk te verbieden.

• Een verbod te bewerkstelligen voor het houden van wilde 

dieren in alle circussen in de gehele EU.

• Hogere minimumnormen voor het in gevangenschap hou-

den van beren doorvoeren. 

De doelstellingen van FOUR PAWS voor beren in Vietnam zijn 

samengevat:
• De Vietnamese regering verplichten zich te houden aan 

haar in 2005 hernieuwde beslissing om alle berenboerde-

rijen in het land te ontbinden.

• Het Vietnamese volk moet via educatieprogramma’s bewust 
worden gemaakt over het probleem van de galberen.

• Een berenreservaat van FOUR PAWS in het noorden van 

Vietnam op te richten voor zo’n 100 voormalige galberen 

en het voor het publiek toegankelijk te maken. 

Projecten
Wilde dieren stellen hoge eisen aan hun habitat. Daarom heeft 

FOUR PAWS, voor beren die niet meer in vrijheid kunnen leven, 
diverse berenreservaten opgericht, BERENWOUDEN genoemd. 

Zij bieden beren, die op een slechte manier gehouden zijn, een 
beschutte leefomgeving die aan hun natuurlijke behoeften vol-
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doet. In ruime en rijk gestructueerde gebieden kunnen de dieren 
hun instincten herontdekken en hun natuurlijk gedrag uitoefenen. 

De beren kunnen rondzwerven, holen graven, in vijvers zwem-

men, naar voedsel zoeken en hun winterslaap houden. Ervaren 
dierenverzorgers stimuleren de dieren dagelijks om hen van hun 
gedragsproblemen af te helpen. Zo gebruiken zij bijvoorbeeld 

voedselspelletjes die hun intelligentie en vaardigheid eisen. Die-
renartsen die in wilde dieren gespecialiseerd zijn inspecteren en 
behandelen hen regelmatig. Alle beren hebben een veilig onder-
komen voor het leven. Er wordt niet gefokt. FOUR PAWS beheert 
zes berenreservaten en werkt samen met partners zoals de Zoo 
Poznań in Polen en het State Wildlife Rescue Centre in Vietnam.

BERENWOUD Arbesbach
Het eerste berenreservaat werd in 1998 door FOUR PAWS opge-
richt in het Oostenrijkse Waldviertal. In 2017 leven zeven bruine 
beren uit circussen en slecht privébezit in Arbesbach.

BERENWOUD Müritz
Het BERENWOUD Müritz in Mecklenburg-Vorpommern werd in 
2006 geopend. Met 16 hectare is het qua oppervlakte het groot-

ste berenreservaat in West-Europa. De achttien beren die daar 
in 2017 gehuisvest zijn, komen uit slechte omstandigheden in 

Duitsland en Polen.

DANSBERENPARK Belitsa
In het jaar 2000 waren er in Bulgarije nog 25 geregistreerde dans-
beren. Zij werden aan neusringen en kettingen in achtertuinen 

gehouden en moesten met hun eigenaren meegaan om in steden 

en toeristencentra voor publiek te dansen.

FOUR PAWS onderhandelde met de Bulgaarse overheid en wist 

een verbod op dansberen voor elkaar te krijgen. Om de dieren te 
huisvesten bood de Bulgaarse overheid gratis een bosgebied van 

12 hectare aan. Dankzij de steun van vele donateurs heeft FOUR 
PAWS, in samenwerking met de Brigitte Bardot Foundation, het 

DANSBERENPARK Belitsa opgericht en hier alle Bulgaarse en de 
laatste Servische dansberen ondergebracht. In 2017 werden er in 

Belitsa 26 beren verzorgd.

BERENWOUD Prishtina
In Kosovo heeft FOUR PAWS in 2013 het BERENWOUD Prishtina 
geopend om de bruine beren die illegaal bij restaurants en in 

privébezit gehouden werden een soortgeschikt onderkomen 

te bieden. De regering kon de dieren in eerste instantie niet in 
beslag nemen omdat er geen geschikte accommodatie voor hen 
was. In BERENWOUD Prishtina hebben alle in Kosovo gehouden 

bruine beren uit privébezit, alsook drie uit Albanië geredde beren, 
een soortgeschikt onderkomen gekregen. In 2017 leefden hier 

negentien beren.

BERENWOUD Domazhyr
Sinds jaren is in Oekraïne het houden van beren zonder officiële 
vergunning verboden, maar er zijn nog steeds tientallen beren die 

op een slechte manier gehouden worden, vooral in restaurants of 
hotels. Dankzij de inzet van FOUR PAWS is sinds 2015 het gebruik 
van beren voor hondengevechten in Oekraïne wettelijk verboden. 

Beren lopen echter het risico illegaal te worden misbruikt voor 
het africhten van jachthonden, omdat jachtclubs nog steeds 

beren mogen houden. In het westen van Oekraïne heeft FOUR 
PAWS in 2017 een nieuw berenreservaat gebouwd: het BEREN-
WOUD Domazhyr. Hier zullen vooral beren worden gehuisvest 

die vroeger misbruikt werden als ‘vechtbeer’ voor het africhten 
van jachthonden of voor amusementsdoeleinden. In oktober 2017 

werd de eerste bouwfase met succes afgerond. Op het 7,7 hectare 
grote terrein zijn twee grote buitenverblijven, een berenhuis met 

aangrenzende gewenningsruimte alsook bezoekersfaciliteiten. 

In totaal heeft FOUR PAWS in 2017 vijf beren gered en naar het 

BERENWOUD Domazhyr overgebracht. Omdat er onvoldoende 
capaciteit bestond om tegelijkertijd twee berenopvangcentra in 

Oekraïne te runnen, werd het berenopvangcentrum Nadiya, dat 

in 2012 door FOUR PAWS werd opgericht, overgedragen aan de 

lokale NGO SaveWild Fund. Alle vijf beren die daar leven en door 

FOUR PAWS gered werden, zullen tot de zomer 2018 geleidelijk 
aan BERENWOUD Domazhyr worden overgedragen. Twee van 

de beren, Bodia en Nastia, kwamen eind 2017 naar BERENWOUD 

Domazhyr. Zodoende leefden hier eind 2017 zeven beren.

BERENWOUD Ninh Binh
In Vietnam leven op ongeveer 400 berenboerderijen zo’n 1.300 

beren. Het zijn voornamelijk Aziatische zwarte beren die, on-
danks een verbod, nog steeds voor het produceren van gal mis-

bruikt worden. FOUR PAWS wil, samen met andere organisaties 

die in Vietnam werken, een einde maken aan het houden van 
beren op berenboerderijen. Om ervoor te zorgen dat beren, 
die in Vietnam vrijwillig overgedragen of in beslag genomen 
werden, een soortgeschikt onderkomen krijgen, heeft FOUR 

PAWS in 2017 in het noordoosten van het land het BERENWOUD 
Ninh Binh opgericht. 

Belangrijkste activiteiten in 2017
Aan het einde van 2017 leefden er 83 beren in zes berenreservaten 
van FOUR PAWS. Vier beren stierven: beer Siggi in BERENWOUD 

Müritz, berin Liese in BERENWOUD Arbesbach en de berinnen Vela 
en Elena in het DANSBERENPARK Belitsa. In de BERENWOUDEN 

worden de dieren regelmatig aan gezondheidscontroles onder-
worpen en indien nodig medisch behandeld. In 2017 kwamen 
178.526 bezoekers naar de parken om over de behoeften en het 

lot van de beren geïnformeerd te worden en hen te observeren 

in een natuurlijke omgeving.

In 2017 heeft het team van berenexperts van FOUR PAWS in 
totaal acht beren gered. Drie van de dieren kwamen van gal-

berenboerderijen in Vietnam en werden in het BERENWOUD 
Ninh Binh opgenomen, de overige vijf werden in Oekraïne gered 

en naar BERENWOUD Domazhyr gebracht. Bovendien heeft 
FOUR PAWS vijf reeds geredde beren uit Albanië en Servië in 
haar opvangcentra opgenomen. Eén berin uit Albanië en twee 

voormalige Servische circusberen werden naar BERENWOUD 
Müritz gebracht. Twee andere Albanese beren werden in DANS-

BERENPARK Belitsa opgenomen. De berenteams van FOUR PAWS 
hebben daarnaast ook verschillende andere berentransporten 
ondersteund: zoals bijvoorbeeld de transfer van twee verweesde 

beertjes van Montenegro naar het Griekse opvangcentrum Arc-
turos, alsook de verzorging en het transport van twee uitgehon-

gerde beren, die bij een hotel in het noordwesten van Albanië 
gehouden werden, naar de dierentuin van Tirana.

In totaal heeft FOUR PAWS in 2017 meer dan twintig beren gehol-
pen door ze naar soortgeschikte onderkomens te brengen of hun 

… en in Vietnam
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transporten te ondersteunen. In Albanië heeft FOUR PAWS, naast 
de reddingsacties, de campagne tegen het gruwelijke en illegaal 

houden van beren voortgezet. De doelstelling is om samen met het 
Albanese Ministerie van Milieu het houden van beren in Albanië te 
beëindigen. Daarom heeft het land een wettig verbod nodig op 
alle beren in privébezit, een betere handhaving van de bestaande 

beschermingswetten en een nationaal berenopvangcentrum. FOUR 
PAWS heeft ermee ingestemd om het Ministerie van Milieu te on-

dersteunen met advies en expertise. Tenslotte werd in november 
de in augustus gestarte petitie overhandigd aan Blendi Klosi, de 
nieuwe Minister van Milieu. In totaal hebben 424.691 mensen de 

petitie ondertekend voor het verbod tegen het particulier houden 

van beren in Albanië. 

Het nieuwe bezoekerscentrum in het Duitse BERENWOUD 
Müritz werd in mei geopend en tevens werd het tienjarig ju-

bileum gevierd. In juni werd een beer uit Albanië als nieuwe 
bewoner opgenomen. In december volgden twee voormalige 

Servische circusberen; zij werden van hun overgangsverblijf in 

de dierentuin van Belgrado naar Duitsland overgebracht. In dit 

BERENWOUD hebben zij dan hun uiteindelijke tehuis gevonden. 

In het Kosovaarse BERENWOUD Prishtina startte in het voorjaar 
de bouw van een bezoekerscentrum waar milieu-educatie wordt 
gegeven. Het bouwwerk zou in de vroege zomer van 2018 vol-
tooid moeten zijn.

In Vietnam werkt FOUR PAWS samen met het nationale opvang-

centrum voor wilde dieren, het Hanoi Wildlife Rescue Centre 
Soc Son (HWRC) en heeft daar in 2017 acht beren veterinair on-
derzocht. Eind oktober 2017 konden grote delen van de eerste 

constructiefase van het BERENWOUD Ninh Binh worden voltooid. 
Er kwamen vier buitenverblijven met voor elk plaats voor tien tot 

veertien dieren, twee berenhuizen met binnenverblijven voor 
de beren, een quarantaine- en een medische ruimte, een voed-
selkeuken en een kantoorgebouw. In november 2017 kon FOUR 

PAWS de eerste drie galberen redden en naar het BERENWOUD 
Ninh Binh overbrengen.

In samenwerking met de gemeente Arosa en Arosa Tourism, richtte 
FOUR PAWS in Zwitserland een eerste berenreservaat op. De 

bouw van het BERENWOUD Arosa begon in het najaar van 2017. 
In de zomer van 2018 wordt het berenopvangcentrum geopend. 
Op een oppervlakte van 3 hectare vinden hier maximaal vijf beren 
uit Zuid- en Zuidwest-Europa een nieuw tehuis.

Vooruitzicht
In het komende jaar zullen de twee nieuwe berenopvangcentra – 
BERENWOUD Ninh Binh en BERENWOUD Arosa – voor bezoekers 

worden opengesteld. Daarnaast zal het nieuwe bezoekerscentrum 
in BERENWOUD Prishtina officieel worden geopend. 

Om meer beren te redden en op te kunnen vangen, wordt in 
het voorjaar van 2018 in BERENWOUD Domazhyr met de bouw 

van nog een groot berenverblijf begonnen. In Vietnam zal FOUR 
PAWS nog meer galberen gaan redden en hen overbrengen 

naar BERENWOUD Ninh Binh. In het voorjaar begint de bouw 

van een bezoekers- en educatiecentrum. Bovendien wordt de 
tweede bouwfase van dit BERENWOUD voorbereid. Het BE-

RENWOUD Arbesbach zal in mei volgend jaar zijn twintigste 
verjaardag vieren.

Daarnaast zal het BERENWOUD Arbesbach en de internationale 

berenprojecten van FOUR PAWS centraal staan op het 30-jarig 
bestaan van FOUR PAWS Oostenrijk.

In Albanië zal FOUR PAWS samen met het Albanese Ministerie van 
Milieu blijven werken aan wettelijke verbeteringen ter bescher-

ming van bruine beren. Bovendien zal FOUR PAWS advies gaan 

geven aan de Albanese regering over de bouw van een nationaal 
berenopvangcentrum. 

Vanaf de zomer van 2018 gaan de eerste beren naar BERENWOUD 

Arosa. Het samenwerkingsproject zal worden gebouwd en uitge-
voerd volgens de kwaliteitsnormen van FOUR PAWS. Het biedt 

plaats aan vijf beren.  



18

VIER VOETERS JAARVERSLAG 2017

Hulp voor grote katachtigen
Nieuw tehuis voor dieren die gered werden uit slechte omstandigheden

Uitgangspositie
Wereldwijd worden grote katachtigen nog steeds in erbarmelijke 
omstandigheden gehouden in circussen, slecht gerunde dieren-

tuinen, fokkerijen en privébezit. Veel van deze dieren leven in 
te kleine ruimtes, worden slecht gevoed, zijn ziek of vertonen 

gedragsproblemen omdat er niet aan hun natuurlijke behoeftes 

wordt voldaan. In Zuid-Afrika worden grote katachtigen, met 
name leeuwen, gefokt om als welp geknuffeld en als volwassen 

dier afgeschoten te worden (canned hunting). 

Al jarenlang zet FOUR PAWS zich in voor een verbod op het parti-

culier en in circussen houden van grote katachtigen. Onze teams 
sporen gevallen van slecht gehouden dieren op en onderhandelen 

met de eigenaar en autoriteiten om verbeteringen voor de dieren 
te bewerkstelligen. Vaak wordt FOUR PAWS door autoriteiten en 

officiële dierenartsen benaderd wanneer zij op onverantwoorde 

gevallen stuiten. Alleen wanneer de eigenaren een contractuele 

verbintenis aangaan om in de toekomst geen grote katachtigen 

meer te houden, neemt FOUR PAWS de dieren over. 

Doelstelling
FOUR PAWS heeft zichzelf tot doel gesteld om grote katachti-

gen te beschermen tegen verder lijden en geleidelijk het aantal 

dieren, dat in onacceptabele omstandigheden gehouden wordt, 

te verminderen. Op de lange termijn moet het niet soortgeschikt 

houden van grote katachtigen in Europa beëindigd worden. Een 
ander doel is het verbod op de jacht binnen een omheind gebied, 

zoals gebeurt bij canned hunting in Zuid-Afrika, waarvoor grote 

katachtigen gefokt, uitgebuit en uiteindelijk gedood worden.

Opvangcentra voor grote katachtigen
Omdat er wereldwijd geen soortgeschikte opvang voor grote kat-
achtigen was, heeft FOUR PAWS zelf drie centra opgericht, waarin 

grote katachtigen, die op een slechte manier gehouden werden, 

een soortgeschikt onderkomen vinden met de hoogste normen 
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die gewond, ziek of verweesd werden opgenomen, totdat ze weer 
vrijgelaten kunnen worden. Het grote katachtigencomplex bestaat 

uit drie omheinde gebieden met een totaaloppervlak van ongeveer 
2.550 vierkante meter. In 2017 werden hier vier tijgers verzorgd.

Belangrijkste activiteiten in 2017
In LIONSROCK werd begonnen met het bouwen van nog meer 
verblijven voor leeuwen; daar kwamen onderhoudswerkzaam-
heden aan reeds bestaande behuizingen bij. In totaal werden in 

2017 dertig van de 98 grote katachtigen medisch behandeld. Vier 

van hen moesten voor intensieve zorg naar een kliniek in Pretoria 
gebracht worden. 

Twee tijgers, die FOUR PAWS had gered nabij de door oorlog 
verscheurde Syrische stad Aleppo, vonden een nieuw tehuis in 

FELIDA. Daarnaast werd gezocht naar een nieuwe locatie voor 
het opvangcentrum FELIDA, die meer ruimte moet bieden aan 
meer grote katachtigen. In Jordanië werkt FOUR PAWS al jaren 

samen met het Al Ma’wa Nature and Wildlife Centre, dat in 2017 
een nieuwe locatie opende, het Al Ma’wa Wildlife Reserve. Hier 

worden zeventien leeuwen en twee tijgers verzorgd.

Om een internationale database voor grote katachtigen in gevan-

genschap te creëren, begon FOUR PAWS in 2015 de juridische 
situatie in Europese landen te analyseren met betrekking tot de 

voorschriften voor het houden van grote katachtigen in privébe-

zit, circussen en dierentuinen en de actuele aantallen van grote 
katachtigen in deze faciliteiten. 

Vooruitzicht
In 2018 zal FOUR PAWS weer bereid zijn om grote katachti-

gen te redden uit slechte omstandigheden en hen zo nodig 
overbrengen naar één van de FOUR PAWS opvangcentra. In 
LIONSROCK moeten voor een aantal leeuwen, die tot nu toe in 

een gewenningsonderkomen zaten, nieuwe verblijven gebouwd 
worden. Andere terreinen hebben groot onderhoud nodig en 

er zijn infrastucturele werkzaamheden vereist. Bij de reguliere 
dierengeneeskundige behandeling zal de focus op tandheelkun-
dige gezondheid liggen. Daarnaast zal het educatieprogramma 

worden uitgebreid, inclusief een online platform met educatief 
materiaal over dierenwelzijn. Om de kwaliteitsstandaarden te 

beoordelen worden er in LIONSROCK, FELIDA en TIERART elk 
jaar workshops gehouden.  

voor het houden van dieren – voor hun hele leven. In alle centra 
worden de dieren regelmatig onderzocht door gespecialiseerde 
dierenartsen en indien nodig behandeld.

LIONSROCK Big Cat Sanctuary
In 2007 opende FOUR PAWS het reservaat LIONSROCK Big Cat 

Sanctuary in Zuid-Afrika. Het gebied is ruim 1.250 hectare groot. 
Omdat het terrein zowel savanne als heuvellandschap en rotsen 

omvat, vinden grote katachtigen hier een ideaal leefgebied. 
Zij leven in sociale groepen binnen ruime omheinde gebieden. 
Door de natuurgetrouwe omgeving enhet aanbieden van ver-

rijking, kunnen de dieren geleidelijk hun gedragsstoornissen en 
trauma’s overwinnen. Eind 2017 leven er 98 grote katachtigen 

in LIONSROCK die gered werden uit slechte omstandigheden: 

79 leeuwen, zestien tijgers en drie luipaarden. Op het terrein 

bevindt zich een dierenkliniek, zodat de dieren terplaatse kun-
nen worden behandeld. Om het bewustzijn voor dierenwelzijn 
te bevorderen, is FOUR PAWS op lokaal niveau een educatie-

programma gestart. Regelmatig bezoeken studiegroepen het 
reservaat om over grote katachtigen te leren en liefde en respect 

voor de dieren te ontwikkelen.

FELIDA Big Cat Centre
In oktober 2013 nam FOUR PAWS het opvangcentrum ‘Stichting 
Pantera’ over. Onder de nieuwe naam FELIDA Big Cat Centre 

functioneert het opvangcentrum sindsdien als tussenstation 
voor grote katachtigen die naar LIONSROCK getransporteerd 
kunnen worden, en als specialistisch zorgcentrum voor dieren 

met specifieke behoeftes. Grote katachtigen die vanwege hun 
leeftijd of fysieke gesteldheid geen lange reis kunnen maken, 

krijgen intensieve individuele zorg bij FELIDA. Eind 2017 werden 
er zes tijgers verzorgd bij FELIDA.

TIERART 
In Duitsland is FOUR PAWS de grootste aandeelhouder van het 

dier- en soortenbeschermingscentrum TIERART. Op het 14 hectare 

grote terrein verzorgt FOUR PAWS talrijke inheemse wilde dieren 

grote katachtigen leven in de 
FOUR PAWS opvangcentra.

FOUR PAWS opvangcentra 
voor grote katachtigen.
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Uitgelicht: 
FELIDA Big Cat Centre
Opvang van Syrische tijgers Sultan en Sayeeda

Voor Stichting VIER VOETERS is het in Nederland gevestigde 
FELIDA Big Cat Centre natuurlijk een bijzonder opvangcentrum. 

Dankzij de overname van dit opvangcentrum, is ons werk voor 
grote katachtigen meer zichtbaar en voelbaar geworden in 

Nederland. Tijdens de afgelopen jaren was FOUR PAWS in staat 
om meerdere grote katachtigen uit FELIDA een nieuw leven 
te bieden in ons Zuid-Afrikaanse reservaat LIONSROCK Big 

Cat Sanctuary: zeven leeuwen, zes tijgers en een luipaard. De 
transporten van deze dieren waren bijzondere gebeurtenissen.

In 2017 werden er geen dieren van FELIDA naar LIONSROCK 
gebracht, maar toch was ook 2017 een bijzonder jaar voor 

FELIDA. Er werden namelijk voor het eerst nieuwe dieren op-
gevangen in ons Nederlandse opvangcentrum. Het ging om 

twee getraumatiseerde tijgers die in juni 2017 door FOUR 
PAWS gered waren uit een door oorlog verscheurde dierentuin 

nabij Aleppo, Syrië, samen met elf andere dieren. Omdat de 
tijgers intensieve zorg nodig hadden vanwege ernstige ge-

zondheidsproblemen en trauma’s, werden ze in oktober naar 
FELIDA gebracht, waar het team gespecialiseerd is in de zorg 

voor getraumatiseerde grote katachtigen. De tijgers kregen 
de naam Sultan en Sayeeda.

Wat ook bijzonder was aan deze missie, is dat de dieren tijdens 
elke stap van deze intensieve en langdurige reddingsmissie, 

begeleid werden door één van de dierverzorgers van FELIDA. 

Vanaf de redding uit Syrië, het transport en tijdelijke verblijf in 
Turkije, de reis naar Jordanië en de laatste voorbereidingen daar 

en de reis naar FELIDA: de FELIDA dierverzorger was bij Sultan 
en Sayeeda. Ook bij FELIDA is hij, nu samen met de rest van het 

team, verantwoordelijk voor het speciale verzorgingsprogramma 
om de conditie van de tijgers te verbeteren.  
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(Balitek KSDA Samboja) zorgde voor land en infrastructuur voor 

het quarantainestation en de bosschool, evenals kantoorruimte. 

Begin april stond reeds de eerste reddingsactie gepland. Samen 
met de verantwoordelijke autoriteit (BKSDA Samarinda) wer-

den drie geconfisqueerde orang-oetans overgenomen. Robin 
(acht jaar), Amalia (zes jaar) en Eska (vier jaar). Al in juli werd een 

nieuwe oproep om hulp ontvangen en een nog acht maanden 
oud orang-oetanjong uit de nabijgelegen provincie Tenggarong 
verhuisde naar het station. Hij werd door FOUR PAWS Gonda 

genoemd. Eind augustus en begin september volgden de drie-
jarige Cantik en de één jaar oude Tegar. In de tussentijd worden 

er zes orang-oetanjongen verzorgd. Met de opname van al deze 
wezen is ook het lokale team flink gegroeid. Aan het einde van 
het jaar bestond het uit vijftien dierverzorgers en surrogaatmoe-

ders, één bioloog, twee dierenartsen en twee primatologes. Om 
de kwaliteit te waarborgen kreeg het team in de loop van het jaar 

diverse trainingen op het gebied van plantkunde, Engelse taal, 
computergebruik (verwerking van observatiegegevens op de pc) 
en oefeningen met de blaaspijp. 

Omdat de bouw van de nodige infrastructuur voor de bosschool 

enige tijd in beslag neemt, verbleven de beschermelingen in 2017 
voornamelijk nog in het quarantainestation. Door de samenwerking 

met een beveiligingsbedrijf was het voor de verzorgers mogelijk 

om vanaf oktober enkele uren met de orang-oetanjongen in het 

bos door te brengen.

Vooruitzichten
In het komende jaar zal de nadruk komen te liggen op het voltooien 
van de infrastructuur voor het bosschoolgebied. Drie containers 
zullen als opslagruimte, onderkomen voor medewerkers en kan-

toorruimte dienen. Daarnaast moeten energievoorziening, riole-
ring en afvalbeheer geregeld worden. Deze dienen op de meest 

duurzame wijze mogelijk te worden verwezenlijkt. Om het werk 
op de bosschool te vergemakkelijken, zullen er tevens slaapkooien, 
een nachtwachtpost en een ophaalbrug gebouwd worden. Een 

boomhut als kleuterschool voor de orang-oetanbaby’s is ook ge-
pland. Ook de contracten voor het gebruik van het uitzetgebied 

moeten het komende jaar opgesteld worden. 

FOUR PAWS wil samen met de stichting Jejak Pulang nog zo’n 

tien orang-oetans redden. Om deze reden moet het team continu 
worden uitgebreid. Naast dierenverzorgers en surrogaatmoe-

ders, zijn er nog een dierenarts en extra administratief personeel 
nodig.

Uitgangspositie
Op Borneo en Sumatra krimpen de leefgebieden van de laatste 

orang-oetans op aarde tot alarmerende proporties. Dagelijks 
worden grote delen van het regenwoud vernietigd voor palmolie, 

tropisch hout en steenkool. Zonder hun voedselbomen sterven 

de orang-oetans van de honger. Daarnaast worden zij opgejaagd 
omdat men hen als een bedreiging voor de oogst beschouwt of 

in opdracht van bedrijven voor een premie gedood. Illegale die-
renhandelaren verkopen de weerloze baby’s als huisdieren. In 

gevangenschap verliezen onze naaste verwanten hun identiteit 

en waardigheid.

Doelstelling
FOUR PAWS zet zich al jaren in voor het beschermen, redden en 

rehabiliteren van orang-oetans op Borneo. Daarbij stelt de orga-
nisatie de hoogste normen voor individuele zorg, veterinaire zorg 

en succesvolle rehabilitatie van de mensapen. De doelstelling is 

om de geredde apen ook hun vrijheid en hun waardigheid terug 

te geven.

Project
In 2014 richtte FOUR PAWS de Indonesische stichting Yayasan 

Jejak Pulang op (vertaald: Homecoming Foundation). Om einde-
lijk het geplande rehabilitatieprogramma voor verweesde jonge 
orang-oetans in Oost-Kalimantan uit te voeren, werd na bijna twee 
jaar voorbereiding het contract in april 2017 ondertekend. In nauwe 
samenwerking en met steun van het Indonesische Ministerie van 

Bosbouw, redde het Jejak Pulang-team ter plaatse bedreigde of 

geconfisqueerde orang-oetanwezen. 

Direct na de overname worden de nieuwe beschermelingen naar 
het quarantainestation gebracht. Daar brengen zij ongeveer twee 
maanden door. Zieke en uitgeputte orang-oetanjongen krijgen 

medische zorg en worden met toewijding verzorgd. Zodra hun 
gezondheidstoestand is verbeterd en zij fysiek fit genoeg zijn, 

worden de orang-oetans naar een 100 hectare groot bosgebied 
gebracht waar FOUR PAWS een woudschool heeft. Daar begint 

hun rehabilitatie.

Afhankelijk van hun leeftijd bezoeken zij de kleuterschool of de 

woudschool en worden vanaf dan op een leven in vrijheid voor-
bereid. Door het voorbeeld van hun klasgenoten en met de ge-

duldige hulp van hun surrogaatmoeders en verzorgers, leren zij 

alles wat een orang-oetan voor een leven in vrijheid nodig heeft. 

In hun eigen tempo oefenen zij boomklimmen, met leeftijdsge-
noten omgaan en wennen aan het vinden van voedsel in het bos. 

Als ze acht tot twaalf jaar oud zijn en als jonge orang-oetans op 

eigen houtje de wereld willen verkennen, worden ze door hun 

verzorgers meegenomen naar het afgelegen beschermde gebied. 

Daar kunnen ze, zodra zij individueel zijn voorbereid, samen met 

hun ‘Penjaga’ (surrogaatmoeder) hun nieuwe huis verkennen en 
hun leven in vrijheid beginnen. Zelfs na hun vrijlating worden zij 

door een team van rangers in de gaten gehouden en beschermd.

Belangrijkste activiteiten in 2017
In april werd het samenwerkingscontract getekend tussen Jejak 
Pulang en het Indonesische Ministerie van Bosbouw. Dat heeft 

het voor ons mogelijk gemaakt om de door het Ministerie in be-

slag genomen orang-oetans over te nemen. Een lokale autoriteit 

Mensapen in nood
Reddingsstation en rehabilitatieproject
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orang-oetanweesjes 
worden opgevangen.

hectare beschermd woudgebied hebben 
de orang-oetans tot hun beschikking.
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Campagne voor pelsdieren
Mode zonder bont

Uitgangspositie
Elk jaar sterven ongeveer honderd miljoen nertsen, vossen, was-
beerhonden en andere dieren op pelsdierfokkerijen. Zij worden 
in kleine draadkooien gehouden. De roosterbodem beschadigt 
hun gevoelige poten en uitwerpselen en urine hopen zich onder 
de kooien op. De dieren leven in constante stress, velen van hen 

vertonen gedragsstoornissen of verminken zichzelf. Ook hun dood 
is gruwelijk; zij worden vergast, vergiftigd of geëlectrocuteerd – 

allemaal alleen voor de mode.

Sinds haar oprichting zet FOUR PAWS zich in voor pelsdieren, 
brengt zaken aan het licht over het dierenleed achter bontproduc-
ten, oefent consequent druk uit op de politiek alsook handelaren en 

protesteert bij pelsdierfokkerijen. Met succes: in Oostenrijk werd in 
1998 de laatste pelsdierfokkerij gesloten en in 2005 werd daar het 

houden van pelsdieren voor de productie van bont verboden. Ook 
in Duitsland worden stappen gezet: sinds december 2011 gelden 
in Duitsland strengere regels voor pelsdierfokkerijen en een einde 

van de fokkerij is in zicht. Dankzij nieuwe houdingsvoorwaarden, 
zoals waterbakken, klimfaciliteiten en grotere onderkomens, 

wordt het fokken van nertsen economisch onrendabel gemaakt. 
Terwijl er in 2011 nog tientallen pelsdierfokkerijen waren, zijn dat 
er in 2017 al minder dan tien. Nederland is momenteel nog zeer 

actief in de productie van nertsenbont, maar dat wordt vanaf 2024 
verboden. Helaas is er in Europa geen handels- en importverbod 

voor bontproducten in zicht, terwijl accessoires zoals bontkragen 
in veel landen populair zijn.

Doelstelling
FOUR PAWS wil de vraag naar en de verkoop van bontproducten 
verminderen. Het doel op de lange termijn is een Europa zonder 
pelsdierfokkerijen en zonder bontmode. FOUR PAWS pleit voor 
een verbod op de pelsdierfokkerijen, een wettelijk etiketterings-

vereiste voor alle bontproducten met daarop duidelijke informatie 

over de diersoort, geografische herkomst en de manier waarop 
de dieren gehouden werden, evenals een Europees handels- en 

importverbod van alle bont en bontproducten.

Campagne 2017
In Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Roemenië, Zuid-Afrika en 

Australië vertegenwoordigt FOUR PAWS het Fur Free Retai-

ler Programma (FFR). Het internationale initiatief bestaat uit 

retailers, modebedrijven en ontwerpers die zich inzetten om 
bont te vermijden. Sinds de oprichting van FFR in 2002, werd 

in september 2017 het luxe label Yoox Net-A-Porter het 750ste 

modebedrijf als lid welkom geheten. Wereldwijd hebben meer 

dan 800 bedrijven zich aangesloten. In 2017 wist FOUR PAWS 

tien nieuwe bedrijven voor het programma te winnen, waaron-

der de internationale textiel discountwinkel KIK en ontwerper 
Marcel Osterlag. Maar ook grote modegiganten hebben zich in 
2017 bij het programma aangesloten, zoals Gucci, Michael Kors, 

Jimmy Choo en de hele VF Corporation (inclusief de merken The 

North Face, Napapijri en Timberland). Kijk voor meer informatie 
op www.furfreeretailer.com.

FOUR PAWS is een actief lid van de Fur Free Alliance (FFA), een 
internationale vereniging van toonaangevende dieren- en milieu-
beschermingsinstellingen. In de herfst van 2017 heeft de FFA een 
rapport aan het EU-Parlement gepresenteerd, waaruit blijkt dat 

de EU-verordening voor textieletikettering voor echt bont slecht 
wordt nageleefd. Bij 68% van de onderzochte bontproducten 

uit tien Europese landen ontbrak de juiste etikettering. Dit ging 
voornamelijk om het lage prijssegment.

In Duitsland en Oostenrijk onderzocht FOUR PAWS in 2017 de 
etiketteersituatie in winkels en op kerstmarkten. Ook hier was het 

grootste deel van de geïnspecteerde kleding verkeerd gelabeld. 
Noch de controlerende autoriteiten, noch de handelaren zorgen 

er kennelijk voor dat de consumenten kunnen vertrouwen op de 
toch al ontoereikbare etiketteringsvoorschriften. FOUR PAWS 
dringt er bij beide federale regeringen op aan om op EU-niveau 

voor transparante en consumentvriendelijke etikettering te zorgen.

100.000.000 800

In november startte FOUR PAWS ook een internationale online 
campagne, waarin consumenten hun belofte konden doen een 
bontvrije winter door te brengen, door te garanderen dat zij geen 
producten van echte bontmerken, zoals Canada Goose, zouden 
kopen. Meer dan 67.000 dierenliefhebbers hebben aan de actie 

meegedaan.

Vooruitzichten
Om de wereldwijde bonttrend tegen te werken, zal FOUR PAWS 

nieuwe modebedrijven, vooral in Europa, Australië en Zuid-Afrika, 
voor het Fur Free Retailer Programma inspireren en het publiek 

informeren over het leed achter de bontmode. Want alleen als de 
handel en de consumenten zonder bont kunnen, kan het lijden 

van de pelsdieren beëindigd worden. 

pelsdieren lijden overal 
ter wereld in kleine kooien.

bedrijven hebben zich aangesloten bij het 
Fur Free Retailer Programma.
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Actie voor wilde paarden 
en werkdieren
Het welzijn verbeteren

Uitgangspositie

Roemenië
De Donaudelta in het noordoosten van Roemenië is één van de 

grootste wetlands van Europa en leefgebied van wilde paarden. 
Natuurbeschermers en autoriteiten vreesden een paar jaar ge-

leden dat de groeiende paardenpopulatie de unieke flora in het 
natuurreservaat zou kunnen verstoren. Daarom werd besloten 

om de paarden te doden.

Dit dieronvriendelijke en drastische plan kon FOUR PAWS ge-

lukkig voorkomen. Met de verantwoordelijke autoriteiten werd 
afgesproken dat FOUR PAWS door middel van anticonceptie voor 

een vermindering van de paardenpopulatie zou gaan zorgen. In 
ruil daarvoor mochten de paarden in de Donaudelta blijven le-
ven. Het anticonceptieprogramma begon in het najaar van 2013. 

Dankzij de goede samenwerking met de autoriteiten kon FOUR 

PAWS in een zeer streng beschermd gebied van het reservaat nu 
de paarden gaan steriliseren en behandelen.

Jordanië
De Jordaanse rotsstad Petra is een trekpleister voor toeristen. 
Veel bezoekers bekijken het UNESCO-werelderfgoed per rijtuig 

of vanaf de rug van ezels of paarden. Zo verzekeren 1.350 ezels en 
paarden hun eigenaars in de woestijnstad van een inkomen. De 

dieren leven en werken echter onder omstandigheden die in strijd 

zijn met het dierenwelzijn. Sommigen van hen worden urenlang 

blootgesteld aan de zon. Er is weinig schaduw, de dieren krijgen 
onregelmatig te drinken en niet genoeg voer. Velen lijden aan 

vermoeidheid, zijn kreupel of hebben kolieken. Bovendien zijn 
de lasten vaak te zwaar voor hun magere lichamen.

Samen met de Jordaanse Princess Alia Foundation en de Petra 
Development and Tourism Authority (PDTRA) heeft FOUR PAWS 
in 2015 een hulpproject gestart om de leefomstandigheden van 
de dieren in de rotsstad Petra te verbeteren. Ter verbetering 

van de infrastructuur werden nieuwe stallen voor de dieren 
gebouwd en in het voorjaar van 2016 geopend. Zij bieden de 

dieren onderdak, water en voedsel. Dierenartsen van FOUR 
PAWS hebben veel van de werkdieren in Petra behandeld. In 
speciale trainingssessies leerden de eigenaren meer over de 

gepaste zorg voor hun dieren.

Doelstelling
De doelstelling voor de paardenhulp van FOUR PAWS is het 

blootleggen van misstanden en verder leed van de dieren te 
verminderen. Bovendien willen we mensen bewust maken van de 

behoeftes van de dieren en in samenwerking met de autoriteiten 
en gemeentes het algemene welzijn van de werkdieren verbeteren.

 Belangrijkste activiteiten in 2017

Roemenië
Het geboortebeperkingsprogramma in Letea werd in 2017 voort-

gezet. 83 merries werden gesteriliseerd met een immuno-anticon-
ceptiemiddel. Na een telling in de lente bestond de paardenpopu-
latie uit 314 dieren. Dankzij het anticonceptieprogramma is het 

aantal paarden ten opzichte van voorgaande jaren dus aanzienlijk 
afgenomen. Daarnaast is in augustus een proefproject gestart om 

het leven van paarden in de armste gemeentes van Roemenië te 
verbeteren. In het Romadorp Smardiosa behandelde FOUR PAWS 
55 paarden. Dertig dieren kregen nieuwe hoefijzers en bij twintig 

paarden werd het gebit behandeld.

Jordanië
Bij de ingang van de kliniek kwam er een checkpoint. Hier onder-
zoeken lokale dierenartsen elke dag werkpaarden om te beslissen 

of zij fit genoeg zijn om te kunnen werken. Gedurende het jaar 
werden vier oude paardenkoetsen vervangen door nieuwe, lich-

tere rijtuigen die geschikter zijn voor de paarden en beter voor 
hun gezondheid.

Vooruitzichten

Roemenië
Het anticonceptieprogramma voor wilde paarden in de Donaudelta 

zal in 2018 worden voortgezet. In oktober gaat het zesde seizoen 
van start. De levens van veel paarden in de armste gemeenschappen 
in Roemenië zullen verder worden verbeterd. Behalve hulpacties, 

is er ook bijscholing voor dierenbezitters gepland. Daarnaast zal 
er in Roemenië verder onderzoek worden gedaan naar de situatie 

van koets- en werkpaarden.

Jordanië
Ook hier moet de gezondheid van de paarden worden verbeterd 
door bijscholing van de eigenaars, hoefsmeden en plaatselijke 

dierenartsen zodat de dieren door preventie minder kolieken en 

betere hoeven zullen hebben. Bovendien moeten oude rijtuigen 
worden vervangen door lichtere rijtuigen, maar ook moeten de 

watervoorziening en schuilplaatsen voor de dieren worden uit-
gebreid.
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Hulp voor zwerfdieren 
International Stray Animal Care Project

Uitgangspositie
In veel landen wereldwijd maken zwerfhonden en -katten deel uit 
van het straatbeeld. Vaak zijn de dieren uitgehongerd, gewond, ziek 

en hebben zij last van parasieten. Zwerfdieren vermenigvuldigen 
zich snel en ongecontroleerd en kunnen ook een gezondheidsri-

sico voor de mens vormen.

Helaas proberen de autoriteiten van veel landen dit probleem nog 

steeds op te lossen met brute moordpartijen. De dieren worden 
doodgeslagen, vergast of vergiftigd. Dit is niet alleen wreed, maar 

volledig zinloos. De Wereld Gezondheidsorganisatie voor dieren-

gezondheid (OIE) bevestigt dat alleen systematisch uitgevoerde 

castraties momenteel het enige middel is om zwerfdierenpopu-

laties duurzaam en diervriendelijk te verkleinen.

Doelstelling
FOUR PAWS wil het leed van de zwerfdieren verzachten en hun 

populaties op de lange termijn op humane wijze verminderen. 
Bovendien moet het imago van de dieren worden verbeterd 

en moeten eigenaren overtuigd worden om verantwoordelijk 
te zijn. 

Programma
Het Stray Animale Care-programma (SAC) van FOUR PAWS werd 
in 2017 in negen landen uitgevoerd. Wereldwijd wordt de grootste 
aandacht besteed aan het castreren van de zwerfdieren. Hierbij 

werkt FOUR PAWS volgens het catch-neuter-release methode 
(de vang-castreer-vrijlaat methode); honden en katten worden 

zo voorzichtig mogelijk gevangen door getrainde dierenvangers, 
in een vaste of mobiele kliniek door dierenartsen onderzocht, 
onder narcose gecastreerd, gevaccineerd, gechipt en van een 

oormerk voorzien. Indien nodig worden zij medisch behandeld, 
bijvoorbeeld bij verwondingen of parasitaire besmetting. Zodra 

de dieren volledig hersteld zijn van de operatie, worden zij weer 
vrijgelaten in het gebied waar ze vandaan kwamen.

Om het aantal zwerfdieren op de lange termijn te verminderen en 

om de verantwoordelijkheid voor huisdieren in het bewustzijn van 
de lokale bevolking te versterken, worden de castratieprojecten 

begeleid door informatieve en educatieve evenementen. Daarnaast 
worden lokale dierenartsen door FOUR PAWS getraind om het 

project voort te zetten. De SAC-teams, bestaande uit ervaren die-

renartsen, dierenvangers, dierenverzorgers en onderwijsexperts, 
werken alleen in steden en gemeenschappen die zich contractueel 

binden om niet langer zwerfdieren te doden.

Therapie met behulp van dieren
Een bijzonder onderdeel van de internationale zwerfdierenhulp is 

het project ‘Dogs for People’. Sinds 2014 leidt FOUR PAWS geredde 
zwerfhonden op tot therapie- en reddingshonden; aanvankelijk in 

Roemenië, intussen ook in andere landen. Vaak hebben mensen, 

vooral kinderen en ouderen met een psychische of lichamelijke 
beperking, een beter contact met honden dan met mensen, omdat 

de dieren geen vooroordeel hebben. Het omgaan met de dieren 

geeft de mensen zelfvertrouwen en joie de vivre. Zelf ervaren de 
honden een mate van aandacht en genegenheid die ze in hun le-
ven als zwerfhond nooit hebben ervaren. Activiteiten met dieren 
verrijken het leven van kinderen, volwassenen en ouderen met 

speciale behoeften en verbetert tegelijkertijd de reputatie van 
de zwerfhonden onder de bevolking.

Belangrijkste activiteiten in 2017
In 2017 heeft FOUR PAWS wereldwijd 10.372 zwerfdieren gecas-
treerd, gevaccineerd, ontwormd en medisch verzorgd. De dieren-

artsen en verzorgers van de SAC-teams waren in negen landen 
actief: in Oekraïne, Roemenië, Bulgarije, Zwitserland, Duitsland, 
Thailand, Indonesië, Zuid-Afrika en Jordanië. 

In Bulgarije en Roemenië zetten de teams het succesvolle werk in 

dorpen en steden voort. In Bulgarije werden in totaal 3.454 dieren 
gecastreerd en behandeld. Alleen al in de kliniek voor zwerfdieren, 
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die FOUR PAWS sinds 2013 in de Bulgaarse hoofdstad Sofia runt, 
waren het 1.896 dieren. Voor 71 zwerfdieren werd met succes 

een nieuw tehuis gevonden. Het team organiseerde meerdere 
evenementen om de bevolking voor te lichten over het welzijn 

van dieren en het omgaan met zwerfdieren. Een actie met tegoed-
bonnen voor een gratis behandeling voor katten bleek bijzonder 
succesvol te zijn. 1.388 dieren werden door de bevolking naar 

veterinaire klinieken gebracht en konden daar gratis gevaccineerd 
en ontwormd worden. In Roemenië werden in totaal 2.241 dieren 

gesterliseerd en behandeld.

In het Oekraïense Zhytomyr werd in 2017 een polikliniek voor 

dieren geopend. In dit land ligt de nadruk vooral op het terug-
dringen van hondsdolheid. Er werden 2.649 dieren behandeld, 

gevaccineerd en gecastreerd. Het Oekraïense SAC-team reisde 
ook naar Jordanië om in de stad Aqaba nog eens 106 dieren te 
behandelen. 

In Duitsland kon met de hulp van FOUR PAWS in één gemeente 

de castratieplicht voor loslopende katten ingevoerd worden. In 
Zwitserland werd de campagne om boerderijkatten te castreren 
voortgezet en werden er 93 katten gecastreerd. Nadat in 2016 

het zwerfkattenproject in Wenen succesvol werd afgesloten, 
lag de aandacht in 2017 vooral op educatie en publicaties over 

de castratieplicht. FOUR PAWS werd daarbij gesteund door de 

ontwerpster Niki Osl.

In Oost-Kalimantan op Borneo in Indonesië werden ter onder-
steuning van het bosschoolproject meerdere castratieprojecten 

gehouden om het risico op hondsdolheid te verminderen. Tege-

lijkertijd werd de lokale bevolking op de hoogte gebracht over 

hondsdolheid. Op het eiland Koh Chang in Thailand werden met 

de steun van Thaise dierenartsen 451 dieren gecastreerd, gechipt 
en behandeld. 

In Australië heeft de inheemse bevolking voor hun huisdieren 
nauwelijks toegang tot veterinaire zorg. FOUR PAWS werkt samen 

met de Australische NGO AMRRIC (Animal Management in Rural 

and Remote Indigenous Communities) om de dieren te castreren 
en op de locatie voorlichting te geven.

In Kaapstad, Zuid-Afrika, werden in samenwerking met partner-
organisaties in totaal 1.015 honden en katten gecastreerd en 

behandeld. De campagne ging gepaard met evenementen waar 
informatie werd gegeven over dierenwelzijn en dierenverzorging. 

Om de acceptatie van zwerfdieren onder de bevolking te bevor-
deren, werd in 2017 een internationale strategie voor het project 

‘Dogs for People’ opgezet. Zodoende zal het programma voor 
therapie met gebruik van dieren verder worden uitgewerkt. In 

Roemenië, waar het programma stevig ingeburgerd is, kunnen 
kinderen met een handicap in het therapiecentrum in Boeka-
rest gratis therapiesessies met voormalige zwerfhonden blijven 

bijwonen. De honden bezochten ook regelmatig ouderen in het 
bejaardenhuis ‘Floare Rosie’. Daarnaast is er een ‘No Stress’-pro-
gramma ontwikkeld. Daarin zullen de dieren worden ingezet op 

universiteiten en bedrijven om studenten en werknemers te helpen 
om te gaan met stress.

Het project is ondertussen ook in Bulgarije gestart. Na voorberei-

dende besprekingen met de ouders, werden de eerste therapie-
sessies voor kinderen met handicaps gehouden. Hiertoe werkt 
FOUR PAWS samen met twee kinderdagverblijven.

Vooruitzicht
Om de castratieactiviteiten op wetenschappelijke basis te plaatsen 

en voor besprekingen met autoriteiten extra argumenten tegen 

massamoorden van zwerfdieren te verzamelen, is FOUR PAWS een 
wetenschappelijk langetermijnproject (CNR Sustainability Model 

Project) gestart. Samen met de Britse universiteit van Leeds en het 

zoölogisch instituut ISZAM in Italië, zullen de verschillende ma-

nagementmethodes vergeleken worden. In 2018 werden daartoe 

in verschillende regio’s van Oekraïne, Bulgarije en Italië gegevens 
verzameld over zwerfhondenpopulaties. De definitieve resultaten 

van het project zullen in 2020 worden gepresenteerd.

In Duitsland en Zwitserland blijven de activiteiten gericht op 

katten. In Duitsland werkt FOUR PAWS samen met gemeentes 
die de stap naar castratieverplichting genomen hebben, licht de 

bevolking in en castreert de dieren. In Zwitserland zullen nog meer boeren worden benaderd om boerderijkatten te castreren – het 
doel is 150 dieren. 

In Bulgarije wil FOUR PAWS in Sofia en omgeving 1.200 honden 
en 1.000 katten castreren en zal bovendien het programma verder 

uitbreiden naar andere gemeentes. FOUR PAWS onderhandelt 
momenteel met de gemeente Sofia, zodat dieren in een veteri-
naire kliniek behandeld kunnen worden en daarnaast een veilig 

onderkomen kunnen vinden. De mobiele kliniek dient te worden 
vervangen. 

In Zuidoost-Azië zal FOUR PAWS het Stray Animal Care-pro-
gramma starten en lokale NGO’s financieel ondersteunen, zodat 

duizenden zwerfdieren in de landen van die regio behandeld 
kunnen worden. Om de hondsdolheid terug te dringen, worden 

honden in het gebied Oost-Kalimantan in Indonesië systematisch 
gecastreerd en behandeld.

10.372 9

In Australië wordt een vijfdaags veterinair programma in een afge-
legen gemeenschap uitgevoerd om daar aanwezige zwerfdieren 
tegen parasieten te behandelen en te castreren. In Zuid-Afrika 
blijft de nadruk liggen op onderwijs. Een officieel leerboek over 

dierenwelzijn zal medio 2018 voltooid worden en zal docenten 
en vrijwilligers van de nodige kennis voorzien. Bovendien zal eind 

2018 ongeveer 70% van de zwerfdierenpopulatie in de gemeente 
Mamre gecastreerd zijn.

Het werk met therapiehonden zal verder worden uitgebreid met 
een project in Oekraïne. Hiertoe werden eigen kwaliteitsnor-

men ontwikkeld en moet het dierenwelzijnseffect voortdurend 
worden herzien. In Roemenië zullen therapieën voor kinderen 
en bezoeken aan bejaardenhuizen blijven voortduren. Hetzelfde 

project in Bulgarije zal worden uitgebreid. Daarnaast wordt met 
de autoriteiten onderhandeld om een permanente locatie voor 

de therapiesessies te vinden.
zwerfdieren werden gecastreerd 

en medisch behandeld.
landen wereldwijd met 
hulp voor zwerfdieren 
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Uitgangspositie
In Oost-Europa worden puppy’s op grote schaal gefokt voor de 
West-Europese markt. Onder vreselijke omstandigheden krijgen 

de moederhonden het ene nest na het andere. Veel te vroeg 
worden de pups van hun moeders gescheiden om vervolgens 

illegaal naar West-Europa gebracht te worden. Daar worden ze 
tegen lage prijzen verkocht - vaak ziek, niet gevaccineerd en met 
vervalste documenten. Vele blijven hun hele leven lijden onder het 

gebrek van socialisatie, sommige sterven zelfs na slechts enkele 
dagen als gevolg van gevaarlijke infectieziektes. Een populaire 

plek voor de handel in deze pups is het internet. Vooral op ge-

rubriceerde advertentieplatforms, zoals het wereldwijd actieve 
eBay, worden de pups afkomstig uit Oost-Europa te koop aan-

geboden. Een groot probleem is de anonimiteit van de verkoper. 
Criminele handelaaars kunnen hun gewetenloze zaken ten koste 

van de dieren ongestoord voortzetten, zonder bang te hoeven 

zijn voor de gevolgen.

Doelstelling
Met de nieuwe campagne ‘Thanks eBay!’ wil FOUR PAWS zich 
sterk maken voor de bescherming van dieren in de online handel. 
Het internationale bedrijf eBay heeft wereldwijd meerdere adver-

tentiesites – in Nederland is dat Marktplaats. FOUR PAWS drong 
er herhaaldelijk bij het bedrijf op aan de nodige maatregelen te 

nemen om de anonieme handel in dieren te stoppen. Met een 
verplichte controle van de identiteit van de leveranciers kunnen 
onbetrouwbare en criminele handelaars sneller worden gecon-

troleerd, aangehouden en effectief van gebruik van het platform 
worden uitgesloten.

Campagne 2017
In het kader van de campagne ‘Beest en bedrog’ heeft FOUR PAWS 
in 2017 en 2018 uitgebreide discussies gevoerd met gerubriceerde 

advertentieplatforms. Het doel was om het onderwerp en de op-
lossingen dichter bij de diverse besluitvormers te brengen. Dit 

leidde tot enkele wijzigingen in de werkwijze van de advertentie-

platforms. Eind 2017 werd de internationale campagne ‘Beest en 
bedrog’ aangepast en kreeg het de nieuwe naam ‘Thanks eBay!’ 
Die richt zich nu vooral op eBay en de bijbehorende nationale 
advertentieplatforms die in vele landen actief zijn.

Verdere activiteiten tegen de illegale puppyhandel omvatten 
nauwe samenwerking met autoriteiten, zoals de politie, betrokken 

kopers en andere ’dierenbeschermingsorganisaties in Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk. Naast onderzoeken en inbeslagnames in 

Oost- en West-Europa, was het, na maandenlange samenwerking 

met de politie, voor het eerst mogelijk om een Duits-Poolse bende 
van puppyhandelaren op te pakken.

Om de methode van distributeurs en tussenhandelaren transparant 

te maken, is samenwerking tussen verschillende landen onmisbaar. 

Ondertussen werkt FOUR PAWS nauw samen met België, Tsjechië 
en Italië. In september 2017 vond voor het eerst een gezamen-

lijke conferentie plaats tussen deelstaten in Oostenrijk en /Italië, 

waar politie, grenswachten, andere autoriteiten, dierenbescher-

mingsorganisaties en gespecialiseerde docenten aan deelnamen 
om samen de puppyhandel te bestrijden. Zo wil men voorkomen 
dat de strafrechtelijke vervolging niet verder gaat dan de grens.

Vooruitzicht 2018
Helaas nemen eBay en de gerelateerde nationale advertentie-
platforms tot dusver geen verantwoordelijkheid om effectieve 

maatregelen te implementeren en bieden zij daarmee oplichters 
en gewetenloze puppyhandelaars nog steeds een handelsplat-

form. FOUR PAWS zal de campagne ‘Thanks eBay!’ daarom op 
internationaal niveau gaan voeren. Doelgerichte acties wijzen de 
advertentieplatforms herhaaldelijk op hun verantwoordelijkheid 

en dagen eBay uit om op te treden. Bovendien zal FOUR PAWS 
door middel van onderzoek en publiciteit de illegale puppyhan-

del blijven bestrijden en het bewustzijn van consumenten bij het 
aankopen van huisdieren vergroten.  

Campagne tegen 
illegale puppyhandel
‘Thanks eBay!’
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Diervriendelijk voedsel
Goed voor mens, dier en milieu

Belangrijkste activiteiten van 2017
Sinds april publiceert FOUR PAWS maandelijks een voedings- 
nieuwsbrief die de 3R-aanpak weergeeft, met de nadruk op ver-
vangen. De ontvangers krijgen informatie over diervriendelijke 
voedingsmogelijkheden en dierenwelzijnsproblemen in de in-

tensieve vee-industrie. Deze moeten hen motiveren om steeds 

meer plantaardig voedsel te gebruiken. De nieuwsbrief wordt in 
vijf verschillende landen gepubliceerd in de talen Engels en Duits.

In 2017 werden verdere informatieteksten voor de nationale 

websites opgesteld, zoals een informatiefolder over dierenwelzijn 

en voeding, alsook een seizoenskalender voor groente en fruit. 
Er werden video’s en infographics gemaakt die het 3R-principe 

illustreren. Extra aandacht was er voor alternatieven. Ook werkt 

FOUR PAWS samen met een dierenpension in Oostenrijk, waar 

geredde veehouderijdieren worden opgevangen.

Vooruitzicht 2018
FOUR PAWS zal zich blijven inzetten voor een diervriendelijk 

dieet, het verminderen van het aantal veehouderijdieren en het 
minimaliseren van dierenleed. Voor 2018 staan drie hoofdprojec-

ten centraal: de verandering in perceptie inzake de dieren in de 

vee-industrie, het begunstigen van diervriendelijke voeding en 

innovaties in de voedingssector. Verdere samenwerking met andere 

dierenpensions zijn reeds overeengekomen. Een bewustzijnscam-
pagne moet de aandacht vestigen op de capaciteiten van de dieren. 

De voedingsnieuwsbrief zal regelmatig verschijnen. Bovendien 
zal FOUR PAWS de industrie blijven volgen in de ontwikkeling 

van plantaardige alternatieven (clean meat/schoon vlees).  

Uitgangspositie
Volgens prognoses zal de wereldwijde vraag naar vlees in 2050 
verdubbelen. Met name in opkomende en ontwikkelingslanden 

groeit de behoefte aan dierlijke producten enorm. De hoge 
consumptie van vlees en dierlijke producten heeft wereldwijd 

enorme effecten op dieren, het milieu en de menselijke gezond-
heid. De meeste dierlijke voedingsmiddelen zijn afkomstig uit 
de veehouderij. Naar schatting worden er jaarlijks 65 miljard 

dieren voor de productie van levensmiddelen gedood. Om in 
de kortst mogelijke tijd veel vlees en andere dierlijke producten 

te produceren, worden de dieren aangepast aan de intensieve 
huisvestingssystemen en ze kunnen hun natuurlijk gedrag niet 
uitoefenen. In landen met intensieve veehouderij is een grote 

afstand ontstaan tussen de mensen en de productiedieren. De 

dieren leven geïsoleerd op de veehouderijen en in de supermarkt 

zijn de dode dieren niet meer te herkennen in de biefstuk of 
de worst. Het is een maatschappelijke norm om dieren en hun 

producten te eten, maar het daardoor veroorzaakte dierenleed 

blijft onopgemerkt.

Doelstelling
Al lange tijd is FOUR PAWS met dit thema bezig met als doel 

mensen aan te moedigen om hun eetgewoontes aan te passen 
aan deze bevindingen en om zichzelf geleidelijk diervriendelijker 

te voeden. FOUR PAWS beveelt hiertoe het 3R-principe aan: Re-
duce (verminder vleesconsumptie en dierlijke producten), Refine 

(verfijn de keuze door producten te kiezen van hoge kwaliteit die 
diervriendelijker geproduceerd zijn), Replace (vervang dierlijke 
producten door plantaardige alternatieven).
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Transportcampagne
„Stop the trucks“ 

Uitgangspositie en doelstelling
Ieder jaar worden door de Europese Unie en derde landen meer 

dan een miljard dieren vervoerd. Alleen al op Duitse wegen zijn 
dat 3,6 miljoen dieren per dag. De huidige EU-transportrichtlijnen 

beschermen de dieren niet. Volgens de wet mogen runderen één 

uurtje pauze op maximaal 29 uur transport, varkens maximaal 24 
uur zonder pauze en pluimvee tot 12 uur zonder water en voedsel 
in benauwde vrachtwagens. Verzwakte, oude, zieke of gewonde 
dieren worden bijzonder zwaar getroffen door de slechte trans-

portomstandigheden. Sommigen sterven zelfs tijdens het reizen. 

Schendingen van dierenwelzijn zoals overbelading of gebrek aan 
water en voedsel worden bijna nooit gestraft omdat slechts 1% 

van de transporten op de weg wordt gecontroleerd. FOUR PAWS 
is al heel lang bezig met het beperken van transporttijden en het 

verbeteren van transportomstandigheden.

De belangrijkste activiteiten in 2017
Met Eurogroup for Animals, een overkoepelende Europese ver-

eniging voor dierenwelzijn, heeft FOUR PAWS samen met an-
dere organisaties de internationale campagne ‘Stop the trucks’ 

georganiseerd. Die is gericht tegen langeafstandstransporten 
van dieren in de EU. FOUR PAWS roept de EU-commissie op de 
EU-vervoersverordening te herzien, met als doel transport van 

dieren over lange afstanden te verminderen en op lange termijn 
te beëindigen. In september werden één miljoen handtekeningen 

tegen de langeafstandstransporten overhandigd aan EU-commis-
saris Vytenis Andriukaitis.

Vooruitzicht 2018
FOUR PAWS zal zich in de toekomst blijven inzetten voor een 
herziening van de EU-vervoersverordening.  

De wereldwijde VLEESCONSUMPTIE 
is medeverantwoordelijk voor de 
KLIMAATVERANDERING.

Wereldwijd wordt ongeveer ¹/³ VAN DE 
LANDBOUWGROND puur voor de productie 
van DIERVOEDING gebruikt.

Voor de productie van 1 KILO 
RUNDVLEES wordt ongeveer 
15.000 LITER WATER verbruikt.

Voor het verkrijgen van BEGRAZINGS- 
EN LANDBOUWGROND wordt 
REGENWOUD GEKAPT. 

VLEESCONSUMPTIE EN MILIEU
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Donscampagne
„40 lives“

samen met de fabrikanten aan constructieve verbeteringen 

voor de dieren en maakte deel uit van de stuurgroep van de 
momenteel belangrijkste donsnormen in de outdoorindustrie; 

het RDS (Responsible Down Standard) en het TDS (Global 

Traceable Down Standard). Het doel is om de traceerbaarheid 
van dons door de gehele toeleveringsketen te waarborgen, 

om levend plukken en dwangvoederen op betrouwbare wijze 

uit te kunnen sluiten alsook het dierenwelzijn te verbeteren.

Belangrijke activiteiten in 2017
Het grootste deel van het dons komt in beddengoed terecht. 

Voor één enkel dekbed worden wel 40 ganzen en eenden 

gemarteld en geplukt. Daarom startte FOUR PAWS in 2016 
haar ‘40lives’ campagne (www.40lives.org) en riepen wij de 

beddengoedindustrie op eindelijk verantwoordelijkheid te 
nemen voor het welzijn van de dieren. De internationale cam-

pagne werd in 2017 in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en 

het Verenigd Koninkrijk voortgezet en met succes beëindigd.

Uitgangspositie en doelstelling
Het dons in kleding en beddengoed is afkomstig van ganzen en 
eenden. De meeste van deze veren komen uit China, Hongarije 
en Polen. Helaas is het levend plukken nog steeds een gangbare 

praktijk bij de donsoogst. Ganzen worden in hun toch al korte 

leven twee tot vier keer met de hand geplukt en raken daarbij 
vaak ernstig gewond en getraumatiseerd. Ouderdieren, die pas 

na een paar jaar geslacht worden, ondergaan dit lot zelfs zo’n 

zestien keer. Ook dode ganzen of eenden worden geplukt. Zij 

komen vaak uit bedrijven die hun dieren dwangvoederen. Bij 
het dwangvoederen zitten de ganzen of eenden meestal in 

krappe kooien. Met geweld wordt er een buis in hun keel ge-

stopt om met gecomprimeerde luchtdruk ongeveer 800 gram 

voedsel in de maag te pompen. Tijdens deze beproeving komt 

het regelmatig tot verwonding of verstikking.

Sinds enige jaren voert FOUR PAWS een campagne tegen 

deze onmenselijke praktijken in de veehouderij en worden 

met name outdoorbedrijven en beddenfabrikanten als serieuze 

onderhandelingspartners beschouwd. FOUR PAWS werkte 

FOUR PAWS wist in totaal 23 detailhandelaren in de Europese 

beddenindustrie te overtuigen om de traceerbaarheid in de 

hele toeleveringsketen te waarborgen om zo het levend pluk-
ken en dwangvoederen uit te sluiten. Omdat deze bedrijven 
hun dons uit de hele wereld verkrijgen, kon door de campagne 

op internationaal niveau veel dierenleed worden beëindigd. 
Alleen het bedrijf Karstadt was niet bereid om zijn leveranciers 

aan te sporen om de herkomst van het dons te achterhalen om 
zo dierenmishandeling uit te kunnen sluiten. Hiervoor heeft 
FOUR PAWS aan Karstadt de publieksprijs ‘De bloedige veer’ 

uitgereikt. De website 40lives.org blijft over het succes van 
de campagne en de verdere stappen van de beddenindustrie, 

de fabrikanten en distributeurs informeren. In 2017 heeft de 

De strengste standaarden 
die er momenteel bestaan 
voor dierenwelzijn en 
traceerbaarheid van dons: 
de Responsible Down 
Standard (RDS) en de Global 

Traceable Down Standard 
(TDS) sluiten het levend 

plukken en dwangvoederen uit 
door strenge controles bij de 
boerderijen. FOUR PAWS was 

betrokken bij de ontwikkeling 
van deze labels. 

DONSCERTIFICAAT

De Downpass is de bekendste 
eigen standaard van de 
beddengoedindustrie: tot 
op heden is deze erg zwak; 

tot het begin van 2017 
werd nog geen dons uit de 

dwangvoederproductie 
uitgesloten, noch werden 

onafhankelijke controles van de veehouderijen verplicht. 
We verzochten de Europese dons- en verenindustrie 
strengere criteria in te voeren - met de nieuwe Downpass 

2017. Let op: bij enkele punten is er nog ruimte voor 
verbetering, de belangrijkste maatregelen worden echter 
geïmplementeerd. 

Eurogroup for Animals in Brussel de ‘Campaign for Animals 

Award’ toegekend aan de internationale campagne 40lives.

Vooruitzicht
FOUR PAWS zal zich blijven inzetten voor het welzijn van 

ganzen en eenden. De Responsible Down Standard bevindt 
zich in een revisiefase. FOUR PAWS maakt deel uit van de 
beoordelingscommissie en eist verdere verbeteringen. Deze 

betreffen met name de algemene voorwaarden voor het hou-
den, het slachten alsook controles bij bedrijven die de ouder-

dieren verkrijgen van gecertificeerde bedrijven waar ganzen 
vetgemest worden.  
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Noodhulp
Internationale missies

Uitgangspositie
Omdat hun lot vaak nauw verbonden is, treffen rampen mensen 
en dieren vaak even hard. Wanneer overstromingen hele dorpen 
en gewassen vernietigen, vormen nutsdieren vaak het laatste 
levensonderhoud voor mensen, vooral in arme regio’s. Honger 

en epidemieën dreigen, mens en dier zijn getraumatiseerd en 

reddingsteams kunnen soms niet snel genoeg evacueren, omdat 
mensen een geliefd dier niet willen achterlaten. Tijdens de crisis 

is er vooral snelle hulp nodig, voor mens én dier. Het redden van 
dieren helpt de mensen vaak in hun levensonderhoud en geeft 

hen bovendien hoop en troost. Zo vormt noodhulp voor dieren 
een belangrijke bijdrage voor humanitair werk.

Doelstelling
FOUR PAWS grijpt in wanneer dieren gevaar lopen – bij natuur-

rampen, politieke onrust of andere noodsituaties. Het doel is om 
het lijden van de dieren te verlichten en hun situatie te verbeteren.

Project
Al twaalf jaar biedt FOUR PAWS actieve noodhulp aan dieren 

en zodoende zijn wij in voorgaande jaren werkzaam geweest 
in vele noodsituaties, zoals in Sri Lanka (tsunami in 2004/2005), 

India (moessonoverstroming in 2007), Kenia (droogte in 2009), 

Pakistan (moessonoverstroming in 2010/2011), Egypte/Libië 
(politieke onrust in 2011), Filippijnen (tyfoon in 2013/2014), 
Servië (overstroming in 2014) en Myanmar (moessonoverstro-
ming in 2015/2016). De reddingsteams bestaan uit dierenart-

sen, reddingswerkers en rampmanagers, die dieren redden en 
evacueren, behandelen en vaccineren en voedsel distribueren 

en noodopvang bouwen. Ter plaatse werkt FOUR PAWS nauw 
samen met lokale en internationale hulporganisaties en biedt 
expertise aan alle betrokkenen.

Naast actieve noodhulp ondersteunt FOUR PAWS dierenwelzijns-

projecten van andere organisaties, zoals de Indiase dierenwelzijn-
sorganisatie Blue Cross of India. Sinds 2002 financiert FOUR PAWS 
tevens de Mobile Animal Clinic van de David Sheldrick Wildlife 

Trust in Kenia. De kliniek biedt directe hulp in het Tsavo National 
Park in het zuiden van het land, waar stropers olifanten en andere 

wilde dieren in gevaar brengen.

veertig staats-dierenartsen in de centra Khao Son en Khao Prathap 
Chang. Dit onderricht betrof het bedienen van de meest moderne 
apparatuur en verschillende lezingen van wildedierenexperts. Bo-

vendien werden in het kader van de training 21 dieren behandeld 
en vonden de nodige operaties plaats.

Puerto Rico
Na twee kort opeenvolgende verwoestende orkanen in het Ca-

ribisch gebied, reisden midden oktober medewerkers van FOUR 
PAWS af naar Puerto Rico. Zij organiseerden twee ton uit Amerika 

afkomstig katten– en hondenvoer en verdeelden dat onder zes 
lokale hulporganisaties. Zo konden gedurende twee weken 1.400 
dieren gevoerd worden.

Samenwerking met Zwitserse brandweer 
Samen met de Zwitserse Brandweer Bond heeft FOUR PAWS het 
initiatief genomen om in geval van brand huisdieren te redden. In-
formatiekaarten op voordeuren en in portemonnees informeren de 

brandweermannen of, en welke huisdieren in een woning aanwezig 
zijn en gered moeten worden. Daarnaast werken FOUR PAWS en 

de Zwitserse Brandweer Bond aan kennisuitwisseling en gezamen-

lijke training in het redden van dieren en het geven van noodhulp.

Vooruitzicht 2018
In Myanmar is voor 2018 een grootschalige vaccinatiecampagne 
tegen hondsdolheid gepland. Daarnaast moet met de bouw van 

een reservaat voor voormalige werkolifanten worden begonnen: 
ELEPHANTS LAKE. En door het bouwen van nieuwe onderkomens 

moeten de leefomstandigheden van de drie witte olifanten in de 
voormalige hoofdstad Yangon verbeterd worden.

De noodhulp voor mens en dier blijft een centraal aandachtspunt 
van FOUR PAWS en zal verder worden uitgebreid. Voor elke ramp 

in de wereld bekijkt het noodhulpteam samen met het bestuur of 
en wie er geholpen kan worden. De netwerken en partnerschap-
pen zullen verder worden ontwikkeld om in geval van een ramp zo 

snel mogelijk te kunnen reageren en samen te werken met lokale 
partners. Een ander aandachtspunt van het noodhulpteam is het 

samenwerken met overheden en lokale gemeenschappen om 
rampenrisico’s tot een minimum te beperken.

Ook de samenwerkingsverbanden met het Blue Cross of India, de 
Zwitserse Brandweer Bond, evenals de David Sheldrick Wildlife 

Trust in Kenia zullen continueren.  

De belangrijkste activiteiten in 2017

Irak
Twee hulpoperaties leidden naar de door oorlog verscheurde stad 
Mosul en beide konden alleen onder de strengste veiligheidsvoor-

waarden worden uitgevoerd. Toen het team in februari in Mosul 
aankwam, bleken slechts één beer en één leeuw de oorlog in de 

dierentuin van Montazah Al-Morour te hebben overleefd. Zij kre-

gen urgente medische hulp en het team organiseerde voedsel en 

voorraden voor de komende maanden. Na dagen wachten bij een 

controlepunt, slaagde FOUR PAWS er tijdens de tweede missie 
in om de dieren uit het oorlogsgebied te evacueren. De leeuw en 

de beer werden naar het Jordaanse dierenwelopvangcentrum Al 

Ma’wa for Nature and Wildlife overgebracht.

Syrië
In juli kwam een team van FOUR PAWS in actie nabij het door 

oorlog geteisterde Aleppo om ook hier de overlevende dierentuin-

dieren te helpen. Tot nu toe was deze missie van FOUR PAWS de 

moeilijkste reddingsactie ooit. Het internationale team had een 

maand nodig om alle dieren, die het inferno overleefd hadden, uit 
de dierentuin in het oorlogsgebied te evacueren. Het betrof vijf 

leeuwen, twee tijgers, twee Aziatische zwarte beren, twee hyena’s 
en twee honden. Allereerst werden zij in Turkije medisch verzorgd. 

Na het nemen van alle logistieke hindernissen en het verkrijgen 

van alle vergunningen voor de dieren, kon FOUR PAWS de dieren 
in veiligheid brengen in het Jordaanse dierenopvangcentrum Al 
Ma’wa for Nature and Wildlife.

Myanmar
Op 14 september 2017 ondertekenden FOUR PAWS en de regering 

van Myanmar een akkoord voor een vaccinatieprogramma tegen 
hondsdolheid en voor de bouw van een olifantenreservaat en een 
reddingspost. Daarnaast trof het noodhulpteam een regeling met 

de regering van Myanmar om in geval van nood mensen en dieren 
snel en effectief te helpen en de bevolking zo goed mogelijk voor 

te bereiden op uitzondelijke situaties.

Thailand
In samenwerking met het Thaise Departement of National Parks 
Wildlife and Plant Conservation, heeft een internationaal team 

van experts van FOUR PAWS veterinair onderricht gegeven aan 
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Jaarrekening
Financieel overzicht 

Uitgaven 2017Bezoldiging directie

Directie 

Naam Barbara van Genne

Functie Directeur VIER VOETERS 
Nederland a.i.

Dienstverband 

Aard (looptijd) Ad Interim

Periode 1 januari – 31 december 2017

De directie heeft over het boekjaar 2017 geen bezoldiging 
ontvangen.

Bezoldiging bestuur
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun 

werkzaamheden, alleen daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen 

worden gedeclareerd.

68 %

25 %

7 %

Uitgaven 2017

Inkomsten en uitgaven 2017

Uitgaven 2017  in Euro

Projecten en Campagnes 1.475.026

Beheer en Administratie 147.073

Fondsenwerving 544.027

TOTAAL 2.166.126

 

Inkomsten 2017 in Euro

Donaties 2.345.961

Nalatenschappen 275.996

TOTAAL 2.621.957

De uitgaven voor donateursservice bedragen in het boekjaar 
23,2% van de inkomsten uit donaties.

Projecten en Campagnes 68 %

Fondsenwerving 25 %

Beheer en Administratie 7 %

Balans per 31 december 2017
Activa  in Euro Passiva  in Euro

Vaste activa 28.119 Eigen vermogen 1.067.227

Vlottende activa 585.487 Kortlopende schulden 384.850

Liquide middelen 838.471

TOTAAL 1.452.077 TOTAAL 1.452.077

Vooruitzichten / prognose
De begrote baten voor 2018 zijn 2.740.444 euro; dit zijn baten 
van donaties. De begrote lasten zijn 2.740.444 euro.  
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FOUR PAWS kantoren
 
AUSTRALIË 
FOUR PAWS Australia 
Suite 16 Level 5, 155 King St, Sydney NSW 2000 
office@four-paws.org.au, www.four-paws.org.au

BULGARIJE 
VIER PFOTEN Bulgaria 
9 General Skobelev Blvd., fl. 2, apt. 4, 1463 Sofia 
office@vier-pfoten.bg, www.vier-pfoten.bg 

DUITSLAND 
VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz 
gemeinnützige Privatstiftung 
Schomburgstraße 120, 20767 Hamburg 
office@vier-pfoten.de, www.vier-pfoten.de

HONGARIJE 
NÉGY MANCS Alapítvány 
Bécsi út 120, 4th Floor, 1034 Budapest 
office@negy-mancs.hu, www.negy-mancs.hu

NEDERLAND 
Stichting VIER VOETERS  
Oostenburgervoorstraat 162, 1018 MR Amsterdam 
office@vier-voeters.nl, www.vier-voeters.nl 

OEKRAÏNE 
FOUR PAWS 
50 Gaydara Str., Suite 3 (3rdFloor), 01033 Kyiev  
office@four-paws.org.ua, www.four-paws.org.ua

OOSTENRIJK 
VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz 
gemeinnützige Privatstiftung 
Linke Wienzeile 236, 1150 Wenen 
office@vier-pfoten.at, www.vier-pfoten.at

ROEMENIË 
VIER PFOTEN Romania 
Strada Maica Alexandra, nr. 24, Sector 1, Boekarest 
office@vier-pfoten.ro, www.vier-pfoten.ro 

VERENIGD KONINKRIJK 
FOUR PAWS UK 
CAN Mezzanine (2nd floor), 32-36 Loman Street 
Southwark, London, SE1 0EH 
office@four-paws.org.uk, www.four-paws.org.uk 

VERENIGDE STATEN 
FOUR PAWS International 
14 Beacon Street, #706, Boston, MA 02108 
info@four-paws.us, www.four-paws.us 

ZUID-AFRIKA 
FOUR PAWS Animal Welfare Foundation 
Section 21, Sun Square Building 
38 Muller Street, Bethlehem, 9700 
office@lionsrock.org, www.lionsrock.org 

ZWITSERLAND 
VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz 
Enzianweg 4, 8048 Zürich 
office@vier-pfoten.ch, www.vier-pfoten.ch

Voor meer informatie over het werk van VIER VOETERS 
en over ondersteuningsmogelijkheden kunt u contact 
opnemen per telefoon 020-6252526 of e-mail office@
vier-voeters.nl

VIER VOETERS 
Oostenburgervoorstraat 162, 1018 MR Amsterdam
Tel: 020 - 625 25 26, office@vier-voeters.nl

 vier-voeters.nl   facebook.com/FourPaws.NL
 twitter.com/viervoeters   youtube.com/viervoeters  
 instagram/viervoeters

KVK: 34.17.96.13, RSIN: 811277835
Donaties: IBAN: NL56ABNA0590302558, 
BIC: ABNANL2A


