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Voorwoord

Inhoud
Beste lezers,
2019 was een belangrijk jaar voor een diervriendelijkere houding in de landbouw: in verschillende landen zetten zich ruim 170 organisaties in om het kooien
van productiedieren in de Europese Unie te verbieden. FOUR PAWS was één van
de drijvende krachten achter dit Europese burger-initiatief ‘End the Cage Age’
en zamelde hiervoor circa 350.000 steunbetuigingen in, 1/3 van de noodzakelijke handtekeningen.
Hoe serieus de Europese Commissie dit wetgevingsinitiatief neemt en hoe zij
‘End the Cage Age’ op de politieke agenda zet, zal in de winter van 2020 blijken.
FOUR PAWS verhoogt de druk in ieder geval op de politiek op Europees niveau
ten aanzien van het welzijn en de bescherming van dieren.
FOUR PAWS zet zich wereldwijd in om productiedieren, wilde dieren en huisdieren met respect en empathie te laten behandelen en recht te doen aan hun
behoeftes. In 2019 waren we in 22 landen actief en hebben veel dieren in nood
kunnen helpen. Onze zwerfdierprojecten-teams hebben bijvoorbeeld ruim
21.000 dakloze straatdieren behandeld en we hebben dagelijks meer dan 110
beren en ruim 130 grote katachtigen verzorgd en behandeld.
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Het team van dierenarts Dr. Amir Khalil werkte in crisisgebieden en redde onder
meer 47 dieren uit een verwaarloosde dierentuin in het conflictgebied in de Gazastrook.
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In Zuidoost-Azië heeft FOUR PAWS in 2019 de hulp aan zwerfdieren verder
verankerd en de eerste belangrijke successen behaald tegen de handel in en het
consumeren van honden- en kattenvlees.
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48
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In Nederland verleenden we intensieve zorg aan de leeuwen en tijgers in onze
opvang FELIDA Big Cat Centre in het Friese Nijeberkoop. Ook maakten we ons
sterk voor verbetering van dierenwelzijn in de productieketen van kleding van
ruim 90 bedrijven aangesloten bij het IMVO Convenant kleding en Textiel.
In ons jaarverslag laten we zien dat we de donaties verantwoord inzetten voor
onze dierbeschermingsactiviteiten. Daarnaast bieden we u een kijkje in ons werk.
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Het afgelopen jaar hebben heel erg veel mensen een bijdrage geleverd aan het
succes van onze campagnes en projecten.
Wij zijn u daar zeer dankbaar voor.
Hartelijke groet,

Uw
Josef Pfabigan
Voorzitter bestuur Stichting VIER VOETERS
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Kantoren, projecten en operationele locaties
A

FOUR PAWS International
met het hoofdkantoor in Wenen

B

Brussel (EPO – European Policy Office)
FOUR PAWS kantoren 2019
Australië, Bulgarije, Duitsland, Groot-Brittannië, Hongarije,
Kosovo, Myanmar, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk,
Verenigde Staten, Thailand, Zwitserland, Zuid-Afrika, Vietnam
Operationele locaties en samenwerkingsprojecten 2019
Albanië, Cambodja, Indonesië, Jordanië, Kenia, Kroatië,
Myanmar, Polen
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HET JAAR IN FOTO’S

Bulgarien: Löwenjunge gerettet

ORGANISATIE EN WERKWIJZE
STICHTING VIER VOETERS

Visie, missie, werkwijze
Adviesraad

15 landen, 1 doel
De dierenwelzijnsorganisatie VIER PFOTEN werd in 1988 in Wenen
opgericht. Daar bevindt zich nog steeds het hoofdkantoor van
de inmiddels internationaal opererende non-profit-organisatie,
FOUR PAWS International.
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Europees
beleidskantoor

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
industrie, wetenschap en overheid, ontwikkelen wij constructieve
oplossingsmodellen die wij in praktijk brengen als voorbeelden en
richtlijnen voor toekomstige dierenwelzijnsmaatregelen.

De nationale vestigingen – die afhankelijk van het land FOUR PAWS,
VIER PFOTEN of VIER VOETERS worden genoemd – bevinden
zich in Australië, Bulgarije Duitsland, Groot-Brittannië, Hongarije,
Kosovo, Nederland, Oostenrijk, Oekraïne, Thailand, Verenigde Realisatie doelstellingen
Staten, Vietnam, Zuid-Afrika en Zwitserland. Daarnaast is er een We kunnen onze doelstellingen realiseren door:
Europees beleidskantoor in Brussel, België.
• directe opvang te bieden aan dieren in nood;
• onze internationale impact te vergroten door
Wat wij doen
het realiseren van nieuwe opvangfaciliteiten
en het openen van nieuwe kantoren;
• Wij bieden duurzame oplossingen voor dieren in nood;
• samen te werken met autoriteiten, zonder onze
• Wij raken de harten van mensen en veranderen hun gedrag;
onafhankelijkheid uit het oog te verliezen;
• Wij brengen veranderingen in wet- en regelgeving teweeg; • draagvlak in de samenleving te vergroten door de
• Wij gaan sterke samenwerkingsverbanden aan.
ontwikkeling van (internationale) voorlichting;
• het ‘no-killing’ principe centraal te
stellen in onze oplossingen;
Beleidsdoelstellingen
• het delen van onze kennis.
Ons beleid richt zich op het bieden van zowel directe hulp aan
dieren in nood – zoals bij natuurrampen of in crisisgebieden – als
het realiseren van structurele oplossingen voor de toekomst.
Strategie 2020-2025
VIER VOETERS heeft met de Strategie 2020 – 2025 wederom
Ingrijpende veranderingen in dierenwelzijn zijn alleen mogelijk heldere doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd. Het
als er een brede consensus bestaat. Door middel van informatie zwaartepunt ligt op het realiseren van significante verbeteringen
en educatie, directe acties en lobbywerk op internationaal en in de levensomstandigheden van wilde dieren, gezelschapsdieren
nationaal niveau, willen we verandering teweegbrengen in het en landbouwdieren. Tevens concentreren we ons op het helpen
bewustzijn van de samenleving ten voordele van dieren.
van dieren die getroffen worden door natuurrampen of in criWij werken oplossingsgericht, wetenschappelijk onderlegd en sisgebieden leven onder levensbedreigende omstandigheden.

Visie en missie: Onze visie is een wereld waarin mensen dieren behandelen
met respect, empathie en begrip. Het is onze missie om dé wereldwijde
dierenbeschermingsorganisatie te zijn voor dieren onder directe invloed van
mensen. Een organisatie die misstanden aan het licht brengt, dieren in nood
redt en ze beschermt.

Internationaal
bestuur

Bestuur
Nederland

Internationaal
managementteam

STICHTING VIER VOETERS

Animal Welfare Support

Directeur
Nederland

Fondsenwerving

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

Bestuur en directie VIER VOETERS
2019
•
•
•
•
•

Helmut Dungler, voorzitter
Josef Pfabigan, penningmeester
Barend Peters, algemeen bestuurslid
Jacqueline van Hoorn, algemeen bestuurslid
Barbara van Genne, algemeen bestuurslid

In de loop van 2019 zijn de heer Peters en mevrouw van Hoorn
afgetreden als bestuurslid. Zij worden in 2020 vervangen.
De leden van het VIER VOETERS-bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Het bestuur selecteert nieuwe
bestuursleden op basis van hun specifieke expertise en kennis. De
bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar
en zijn aansluitend herbenoembaar voor een periode van drie jaar
In april 2019 is Petra Sleven aangesteld als directeur VIER VOETERS

en leidt zij de Nederlandse organisatie. Tot die tijd nam Barbara
van Genne die rol op interim basis voor haar rekening.

Medewerkers, vrijwilligers en stagiaires
Om onze ambities te realiseren, hebben we een team van professionele en gemotiveerde medewerkers. In 2019 werkten zestien
betaalde krachten voor VIER VOETERS, waarvan negen voor en
op kosten van FOUR PAWS International.
Het salaris van de medewerkers is gebaseerd op functieniveau
en verantwoordelijkheden. Elk jaar wordt het functioneren van
medewerkers beoordeeld op individueel niveau en op teamniveau.
VIER VOETERS stelt alles in het werk om de vaste lasten zo laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld door een gematigd beloningsbeleid
voor medewerkers. Daarnaast wordt VIER VOETERS ondersteund
door trouwe vrijwilligers en stagiaires.

VIER VOETERS JAARVERSLAG 2019

Fondsen en andere stichtingen
In 2019 ontving Stichting VIER VOETERS 71.000 euro van stichting ABRI voor Dieren. Zij steunde hiermee diverse projecten;
de redding van 47 dieren uit de dierentuin in de Gazastrook, de
ambulance voor grote katachtigen en de reddingsactie voor de
schapen in het zinkende schip voor de kust van Roemenië. Deze
hulp was onmisbaar en wij beschouwen de donaties als een groot
teken van vertrouwen.

Online fondsenwerving
Online doneren neemt voor VIER VOETERS een steeds grotere
rol in bij de werving van nieuwe donateurs en extra giften. Dit
gebeurt via de website, advertenties op social media en e-mailings.
De website van VIER VOETERS vormt een belangrijk platform om
een breed publiek op een eenvoudige manier te informeren over
ons dierenwelzijnswerk.
Via Google Ad Grants werden er kosteloos mensen naar onze
website geleid en werden onze advertenties vertoond.

Fondsenwerving en
donateursadministratie

Contact en klachten
Voor vragen over ons werk, het doorgeven van wijzigingen in
donateurschap en klachten, zijn onze medewerkers van donateur
support tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar en daarnaast
per e-mail en sociale media. Op klachten wordt gereageerd conform onze interne klachtenprocedure.

Waarom wij donaties werven
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Stichting VIER VOETERS financiert haar werk voornamelijk met
middelen verkregen uit donaties. Zo kan de organisatie in haar beslissingen onafhankelijk en vrij zijn van politieke of maatschappelijke
belangen. Zonder financiële steun kunnen we ons belangrijke werk
voor de dieren niet doen. De steun en betrokkenheid van onze donateurs is daarbij onmisbaar en wordt enorm gewaardeerd. In 2019
werden wij door in totaal 49.995 particuliere donateurs gesteund.

Fondsenwerving en
donateursinformatie

VIER VOETERS informeert haar donateurs regelmatig over haar
dierenwelzijnswerk en behaalde resultaten via het donateursmagazine JOURNAAL dat ieder kwartaal uitgegeven wordt. Maar ook
via papieren en online (nieuws)brieven, website en sociale media.
Vanwege sterk teruglopende resultaten van het wervingskanaal
prospect mailings werd halverwege 2019 de fondsenwervende

62.402
volgers op Social Media

koers verlegd en werd geïnvesteerd in pilots met DRTV en Online
werving, gecombineerd met Telemarketing. Dit resulteerde in een
vrijwel gelijkblijvend aantal donateurs en een stijging in inkomsten
uit donaties van ruim 7%.
Er werd speciale aandacht geschonken aan nalatenschappen met
behulp van een brief en artikelen in JOURNAAL.

Adopties
Het symbolisch adopteren van een individueel dier is een speciale vorm van doneren. Middels een maandelijkse of jaarlijkse
toezegging steunt een adoptieouder zijn of haar favoriete dier
en ontvangt daarvoor een uniek en persoonlijk adoptiecertificaat
en updates over het leven, de gezondheid en vooruitgang van het
dier. In 2019 is ons adoptieprogramma flink gegroeid en vormt
daarmee een belangrijke structurele inkomstenstroom.

47.928

Toezicht op financiën
Na de voltooiing van elk fiscaal jaar produceert VIER VOETERS een
door onafhankelijke accountants gecontroleerd en geaccordeerd
financieel jaarrapport. De accountantscontrole wordt uitgevoerd
door KRC Van Elderen Accountants.
VIER VOETERS is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor donateurs gebruik kunnen maken van belastingvoordelen bij erven, schenken
en giften.

Media
Als non-profit organisatie gebruiken wij publiciteit om onze campagnes en projecten uit te dragen en onze achterban te mobiliseren. Publiciteit draagt ook bij aan educatie en bewustwording
- belangrijke doelen van VIER VOETERS - om zo het beschermen
van dieren dieper in de maatschappij te verankeren en verbeteringen te bewerkstelligen.
Het aantal Facebookvolgers is in 2019 gestegen van 43.135 naar
51.402.
Het Instagramaccount werd door bijna 10.000 mensen gevolgd
en live-uitzendingen van reddingsacties werden via Insta-stories
regelmatig door zo’n 200 tot 500 mensen bekeken.

Met bijna 1.000 abonnees bereikte het YouTube-kanaal van VIER
VOETERS in 2019 177.200 videoweergaves met een totale kijktijd
van 1.853 uur.
In 2019 is het aantal nieuwsbriefleden gestegen van 33.879 naar
47.928.
Nationale en internationale media berichtten regelmatig over
het werk van VIER VOETERS. Bijzondere aandacht van de media
was er in april 2019 voor de 47 dieren die wij konden redden uit
Rafah zoo in de Gazastrook. Eén van de teamleden bij deze succesvolle reddingsmissie was Juno van Zon, medewerker van ons
FELIDA Big Cat Centre.
Daarnaast konden ook de verhuizing van tijger Caruso van FELIDA
naar LIONSROCK op veel media-aandacht rekenen, evenals de
opvang van de leeuwen en Lenci, Bobby en Zhaku die uit een
horrordierentuin in Albanië gered konden worden.

Vooruitblik 2020
Met de koerswijziging van 2019 is een eerste aanzet gemaakt
om te komen tot een nieuwe fondsenwervende strategie 2020 –
2023. Gezien de successen uit 2019 zal het werven van donaties
via online en social mediakanalen steeds meer een strategische
plek gaan innemen. Om de band met de donateurs nauwer aan
te halen wordt in 2020 geïnvesteerd in nieuwe systemen zodat
er meer communicatie op maat kan plaatsvinden en ‘donor journeys’ kunnen worden ingericht. De samenwerking met FELIDA,
grote-katachtigen-opvang van VIER VOETERS in Friesland, zal met
speciale donateurs- en adoptieouderdagen eveneens bijdragen
aan een persoonlijke band met onze achterban.

De ondersteuning van onze
supporters maakt het werk
van VIER VOETERS mogelijk.
Wij danken onze donateurs
en vrijwilligers hartelijk. Zij
allen hebben in 2019 onze
inzet voor de bescherming
van dieren financieel en ideëel
ondersteund.

Josef Pfabigan
Voorzitter bestuur
Stichting VIER VOETERS

47.928 abonnees op de nieuwsbrief
VIER VOETERS JAARVERSLAG 2019
47.928 abonnees op de nieuwsbrief
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Hulp voor beren
Voor een dierwaardig leven

Uitgangspunt
Of het nu bij het circus, de galbeerboerderij of de dierentuin
is – bruine beren leven wereldwijd in omstandigheden die niet
geschikt voor ze zijn. Ze worden vaak in kleine behuizingen gehouden en krijgen daardoor veelal geen kans om hun natuurlijke
verkennings- en foerageergedrag te vertonen. Dat leidt vaak tot
gedragsstoornissen bij de dieren; iets dat zich uit in stereotiep
gedrag, zoals het heen en weer lopen, het schudden met de kop
of het verminken van zichzelf.
In sommige Aziatische landen lijden duizenden kraag- en Maleisische beren in kleine kooien. Bij vele werd of wordt nog steeds
regelmatig gal afgetapt om te verkopen als geneesmiddel.
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In Europa worden beren ook gemarteld: ze worden ingezet als
‘fotoberen’, in het circus, bij hondengevechten of als attractie
bij restaurants. De dieren zijn weerloos en overgeleverd aan de
willekeur van de mens.
FOUR PAWS zet zich al meer dan 20 jaar in voor beren die worden
mishandeld en misbruikt.

Doelstelling
Beren die op een slechte manier zijn gehuisvest, verdienen een
beter en passender leven. Om dieren in Europa en Vietnam voor
de lange termijn te helpen, creëert FOUR PAWS allereerst een
wettelijk kader waarbinnen kan worden ingegrepen.
FOUR PAWS spoort beren op die worden misbruikt, onderhandelt
met de autoriteiten, adviseert en zoekt naar oplossingen om de
situatie van de dieren te verbeteren. Beren die in beslag zijn genomen of vrijwillig zijn afgestaan, krijgen een veilige en geschikte
leefomgeving in de berenopvangcentra en partnerprojecten van
FOUR PAWS. De organisatie neemt overigens alleen dieren op
waarvan de eigenaren zich door middel van een contract verplichten in de toekomst geen beren meer te houden.
Het welzijn van de beren gaat boven alles, ook boven het doel
van het soortbehoud en het instinct van de dieren zich voort te
planten en jongen groot te brengen.

De doelstellingen van FOUR PAWS voor bruine beren in Europa
zijn als volgt samengevat:
•

•
•

Het privé en het op een onjuiste manier houden van beren
en de soms wrede manier van houden voor commerciële
doeleinden moet bij wet verboden zijn.
Er moet een verbod worden afgedwongen op het houden
van wilde dieren in circussen in de hele EU.
Om beren in gevangenschap te houden, moeten hogere
minimumnormen gelden.

De doelstellingen van FOUR PAWS voor kraag- en Maleisische
beren in Vietnam zijn:
• De Vietnamese regering moet ter verantwoording worden
geroepen om het besluit uit te voeren om alle galberenfarms in het land te ontbinden.
• Voorlichting en educatie moeten ervoor zorgen dat de
bevolking van Vietnam zich bewust wordt van de problematiek rond de galberen.
• Het berenopvangcentrum van FOUR PAWS in het noorden
van Vietnam.
• BERENWOUD Ninh Binh, wordt uitgebreid voor minstens
100 voormalige galberen.

Projecten
Wilde dieren stellen hoge eisen aan hun leefgebied. Er zijn nauwelijks geschikte reservaten voor beren die niet meer kunnen
worden vrijgelaten. Daarom heeft FOUR PAWS verschillende berenopvangcentra opgericht – de zogenaamde BERENWOUDEN.
Deze centra bieden beren – die op een slechte manier worden
gehouden – een beschermde leefomgeving, die voldoet aan hun
natuurlijke behoeften.
In de BERENWOUDEN hebben de beren een veilig onderkomen
voor het leven. Ze kunnen in ruime en rijk ingerichte gebieden
hun instincten herontdekken en natuurlijk gedrag vertonen. De
beren kunnen ronddwalen, grotten graven, in vijvers zwemmen,
voedsel zoeken en overwinteren.
Ervaren dierenverzorgers geven de dieren dagelijks verrijking om
gedragsstoornissen te voorkomen of verminderen. Zo krijgen de

VIER VOETERS JAARVERSLAG 2019
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beren voedselspelletjes waarbij een beroep wordt gedaan op hun intelligentie en hun vaardigheden. Verder
worden ze regelmatig onderzocht en behandeld door
dierenartsen die zijn gespecialiseerd in wilde dieren.
Er wordt niet gefokt.
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In 2019 huisvestte het opvangcentrum in totaal 20 beren. Eén van
de beren was het berenjong Andri, dat in de zomer van 2019 werd
opgevangen. De Kosovaarse autoriteiten vonden het verweesde
jong en droegen het over aan FOUR PAWS.

FOUR PAWS heeft zelf vijf berenopvangcentra, twee in
samenwerking met partners en werkt samen met Poznań Zoo in Polen, Bear Sanctuary Kuterevo in Kroatië
en Hanoi Wildlife Rescue Center Soc Son in Vietnam.

BERENWOUD Domazhyr
In Oekraïne is het houden van beren zonder officiële vergunning
al jarenlang verboden. Toch leven nog steeds tientallen beren in
slechte omstandigheden en kwijnen ze weg, vooral bij restaurants
en hotels.

BERENWOUD Arbesbach
Het eerste berenopvangcentrum van FOUR PAWS
werd in 1998 in het Oostenrijkse Waldviertel opgericht:
BERENWOUD Arbesbach. Eind 2019 leven daar nog zes
bruine beren uit circussen en particulier bezit.

Dankzij de inzet van FOUR PAWS is in 2015 het gebruik van beren
voor hondengevechten in Oekraïne bij wet verboden. Maar omdat
het houden van beren voor jachtcentra wel is toegestaan, lopen
de dieren nog steeds risico illegaal te worden misbruikt voor het
vechten met jachthonden.

BERENWOUD Müritz
Het BERENWOUD Müritz in Mecklenburg-Vorpommeren in Duitsland werd in 2006 geopend. Met een
oppervlakte van 16 hectare is dit het grootste berenopvang-centrum in West-Europa. De daar gehuisveste
beren zijn afkomstig uit niet- soortgeschikte huisvestingsomstandigheden in Albanië, Duitsland, Polen en
Servië. In BERENWOUD Müritz leefden 17 bruine beren
aan het eind van 2019.

In 2018 heeft FOUR PAWS het BERENWOUD Domazhyr in het
westen van Oekraïne officieel geopend. Beren die in Oekraïne
voor berengevechten werden misbruikt of voor amusement werden gehouden vonden hier een nieuw onderkomen.
In 2019 werd Julya overgeplaatst van het voormalige BERENWOUD
Nadiya naar het opvangcentrum Domazhyr. Ook de voormalige
vechtberen Laska en Misha en de uit privébezit geredde Lelya
en Dasha werden opgenomen. Op het huidige terrein van circa
11 hectare woonden aan het eind van het jaar 15 beren in drie
uitgebreide buitenverblijven. Een verdere uitbreiding van het
opvangcentrum wordt gepland.

DANSBERENPARK Belitsa
In 2000 waren er in Bulgarije 25 geregistreerde dansberen. Ze werden met neusringen aan kettingen in achtertuinen gehouden en door hun eigenaren meegezeuld om
in steden voor publiek of in toeristencentra te dansen.
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BERENWOUD Ninh Binh
Er leven in Vietnam nog ongeveer 450 beren op berenboerderijen.
Het zijn voornamelijk kraagberen (Aziatische zwarte beren). Ondanks het wettelijk verbod worden sommige nog steeds misbruikt
voor de productie van gal.

Na onderhandelingen met FOUR PAWS legde de Bulgaarse regering een verbod op het houden van beren op.
Voor de huisvesting van de dieren stelde de Bulgaarse
regering een bos van 12 hectare gratis ter beschikking.

FOUR PAWS wil - samen met andere organisaties die actief zijn
in Vietnam - het houden van beren op deze boerderijen beëindigen. De beren die in Vietnam in beslag worden genomen of
vrijwillig worden afgestaan, kunnen sinds 2017 terecht bij het
BERENWOUD Ninh Binh, dat FOUR PAWS in het noordoosten
van het land heeft opgericht.

Dankzij de steun van vele donateurs en in samenwerking met de Brigitte Bardot Foundation richtte FOUR
PAWS het DANSBERENPARK Belitsa op. Daar werden
zowel Bulgaarse als Servische dansberen opgenomen.
Vanuit een illegale dierentuin in Kroatië werd in 2019
beer Suzana opgenomen en vanuit de Sofia Zoo in
Bulgarije beer Vesko. Aan het einde van het jaar had
DANSBERENPARK Belitsa 23 beren.

113
beren leven onder de hoede
van FOUR PAWS wereldwijd.

BERENWOUD Prishtina
FOUR PAWS opende in 2013 het BERENWOUD Prishtina in Kosovo om alle illegaal gehouden bruine beren bij restaurants en in
particuliere mini-dierentuinen een soortgeschikte habitat aan
te bieden. De regering kon de dieren toen pas in beslag nemen,
omdat er eerder geen geschikte accommodatie voor hen was.

7

In BERENWOUD Prishtina werden alle voormalige privé gehouden
bruine beren uit Kosovo opgenomen. Zelfs slecht gehuisveste
beren uit Attitudes in Albanië vonden daar een soortgeschikt
onderkomen.

Het opvangcentrum biedt momenteel op ongeveer zes hectare
ruimte voor ongeveer 60 voormalige galberen. Het zal geleidelijk worden uitgebreid en uiteindelijk aan 100 beren een nieuwe
leefomgeving bieden. In 2019 woonden hier 29 geredde beren.
BERENWOUD Arosa
Het reservaat bevindt zich op ongeveer 2.000 meter hoogte, beslaat
drie hectare en biedt aan vijf beren – die eerder slecht gehuisvest
waren – een nieuw onderkomen. Het is een gezamenlijk project
van FOUR PAWS met Arosa Tourism en de Arosa-kabelbanen.
In 2019 werden in Arosa de beren Amelia en Meimo opgenomen
en succesvol met de al aanwezige Napa gesocialiseerd.

berenreservaten worden
door FOUR PAWS beheerd.
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Belangrijkste activiteiten in 2019
De focus van het werk in 2019 lag op de #saddestbears-campagne. FOUR PAWS vestigde daarbij de aandacht op het trieste
lot van de bruine beren in Europa en de kraagberen in Vietnam
die in gevangenschap werden gehouden. Daarbij werkte FOUR
PAWS onder meer aan het verbeteren van de wettelijke vereisten.
In landen als Kroatië en Oekraïne moet een verbod op het particuliere houden van beren worden gerealiseerd met steun van
FOUR PAWS.
Een ander doel van de campagne was een einde te maken aan de
‘meest trieste’ gevallen van slecht gehuisveste beren en het plaatsen van de geredde dieren in de opvangcentra van FOUR PAWS
of bij partnerprojecten. De campagne was gericht op Vietnam,
Oekraïne, Zuidoost-Europa en Frankrijk.
Het initiatief #saddestbears heeft op alle niveaus groot succes behaald. In Albanië zal de stroperij op beren in de toekomst strenger
worden gecontroleerd en worden gestraft.

Ook tekende het Albanese ministerie van Milieu een intentieverklaring om nabij de hoofdstad Tirana een opvangcentrum voor
beren en andere wilde dieren te bouwen. FOUR PAWS bestudeerde de haalbaarheid van het project en heeft de bevindingen
overgedragen aan de minister van Milieu. De organisatie zal het
proces blijven begeleiden en ondersteunen.
In Kroatië heeft FOUR PAWS overeenstemming bereikt met het
ministerie van Milieu om eindelijk een einde te maken aan het
illegaal houden van beren. In juli werden de beren Suzana en Bruno
uit illegale dierentuinen gered. Helaas worden er nog drie dieren
op illegale manier gehouden omdat – ondanks druk van FOUR
PAWS om de intentieverklaring te implementeren – er sindsdien
door het ministerie geen inspanningen meer zijn gedaan.
FOUR PAWS voerde ook in Frankrijk de campagne #saddestbears
voor beren in nood. In november 2019 presenteerde FOUR PAWS,
samen met de Franse organisaties Fondation Brigitte Bardot en
AVES France, een verzoekschrift met 170.000 handtekeningen voor
een wettelijk verbod op berenshows aan leden van de Franse Na-

Arosa Bear Sanctuary
BERENWOUD Arbesbach
BERENWOUD Domazhyr
BERENWOUD Müritz
BBERENWOUD Ninh Binh
BERENWOUD Prishtina
DANSBERENPARK Belitsa

Buitenverblijf in de dierentuin Poznań
Berenopvang Kuterevo
Hanoi Wildlife Rescue Center Soc Son

FOUR PAWS berenreservaten
FOUR PAWS als partner van
de regering in Albanië en Servië

… en in Vie

tnam

samenwerking

tionale Vergadering. In Frankrijk worden beren nog steeds ingezet
in circussen, op festivals en beurzen ter vermaak van toeristen en
de lokale bevolking.
Voor in totaal 32 beren in Vietnam, Oekraïne, Bulgarije, Albanië
en Kroatië vormde de campagne #saddestbears de aanleiding
voor een gelukkiger berenleven. Zij konden worden gered en in
één van de berenopvangcentra van FOUR PAWS of partnerprojecten worden ondergebracht. Nog drie andere beren, die eerder
uit slechte omstandigheden gered werden, vonden een definitief
onderkomen in een BERENWOUD.
Met steun van FOUR PAWS werden ook drie Bulgaarse berenjongen vrijgelaten. Nadat ze gevonden waren, zijn ze in een Grieks
centrum verzorgd en voorbereid op terugkeer in de wildernis.
Negen beren stierven in 2019 in de opvangcentra, de meeste op
hoge leeftijd. Aan het eind van het jaar leefden er in totaal 113
beren onder de hoede van FOUR PAWS.

Vooruitzicht 2020
In 2020 zal FOUR PAWS doorgaan met de campagne #saddestbears.
In Vietnam en Oekraïne zullen binnen dit kader meer beren worden gered.
In Kroatië zal FOUR PAWS er op aandringen dat het Ministerie
van Milieu zijn toezeggingen nakomt om het illegaal houden van
beren te beëindigen.
In Albanië moet de overheid worden ondersteund bij het opstellen van hun plannen om een berenopvangcentrum op te zetten.
In Oekraïne zal het wrede houden van beren in jachtcentra op
een politieke manier moeten worden beëindigd.
FOUR PAWS zal zich in Frankrijk blijven inzetten voor een wettelijk verbod op voorstellingen met beren.
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Redding van grote katachtigen
Nieuwe onderkomens voor dieren in slechte leefomstandigheden

Uitgangspositie
Grote katachtigen die in privébezit worden gehouden, lijden wereldwijd: ze moeten onnatuurlijke trucs uitoefenen in circussen,
vegeteren in slecht beheerde dierentuinen en worden massaal
gefokt op boerderijen voor commerciële doeleinden. Om voor
hun eigenaren inkomsten te genereren, moeten jonge dieren zich
laten aaien of zich als rekwisiet bij fotoshoots laten gebruiken.
Veel grote katachtigen belanden in een ongeschikt particulier
onderkomen. De meeste brengen hun leven door in besloten
ruimtes achter tralies: ondervoed, ziek of met gedragsstoornissen.
In het ergste geval worden ze uiteindelijk gedood, worden hun
lichaamsdelen verwerkt tot traditionele Aziatische medicijnen of
worden ze neergeschoten door rijke jagers.
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FOUR PAWS werkt al jaren aan het beëindigen van het houden
van grote katachtigen op een verkeerde manier, bijvoorbeeld via
het voeren van campagnes voor betere wetgeving in de desbetreffende landen en het redden van dieren uit bijzonder slechte
omstandigheden. FOUR PAWS accepteert alleen grote katachtigen in één van haar opvangcentra als de eigenaren contractueel
beloven ze niet door nieuwe dieren te vervangen.

Doelstelling
FOUR PAWS heeft zichzelf ten doel gesteld getergde grote katachtigen te redden en het aantal dieren dat wordt gehouden onder ondraaglijke omstandigheden geleidelijk te verminderen. Op
lange termijn moet het houden van grote katachtigen in Europa
op een verkeerde manier volledig worden gestopt.
In Zuid-Afrika voert FOUR PAWS intensieve campagnes tegen
de leeuwenjacht.

Opvangcentra
Grote katachtigen die in gevangenschap opgroeien, kunnen niet
meer in het wild worden vrijgelaten. Aangezien er wereldwijd
geen diervriendelijke huisvesting is, heeft FOUR PAWS eigen opvangcentra gecreëerd. Mishandelde leeuwen, tijgers en andere
grote katachtigen vinden daar een soortgeschikt onderkomen
met de hoogst mogelijke normen voor het houden van dieren.
In alle centra worden de dieren regelmatig door dierenartsen en
tandartsen onderzocht.

LIONSROCK
In 2007 opende FOUR PAWS in Zuid-Afrika het grote katachtigenopvangcentrum LIONSROCK. Het gebied omvat meer dan
1250 hectare savanne, heuvelachtige landschappen en rotsen.
In het wild brengen grote katachtigen een groot deel van de dag
door met jagen. Omdat ze in het opvangcentrum vlees krijgen,
zorgen de leden van het dierverzorgingsteam regelmatig voor
andere activiteiten. Ze vullen bijvoorbeeld dozen of jutezakken
met stro dat naar parfum ruikt of vriezen stukjes vlees in ijs in. Zo
voorkomen ze verveling, frustratie en de resulterende gedragsstoornissen die typisch zijn voor wilde dieren in gevangenschap.
Beetje bij beetje kunnen de grote katachtigen hun stereotypen
en trauma's overwinnen.
In totaal woonden er eind 2019 in LIONSROCK 102 grote katachtigen die uit slechte leefomstandigheden zijn bevrijd: 82 leeuwen,
17 tijgers en drie luipaarden. Om het bewustzijn van dierenwelzijn
te vergroten, biedt FOUR PAWS voor schoolklassen in Zuid-Afrika
een educatief programma aan.
FELIDA
In 2013 nam FOUR PAWS in het Nederlandse Nijeberkoop een opvangcentrum voor grote katachtigen over met in totaal 26 dieren.
Het centrum, dat nu de naam FELIDA draagt, is gespecialiseerd
in het verzorgen van grote katachtigen met speciale behoeften.
Zo krijgen zwaar getraumatiseerde dieren uit oorlogsgebieden
hier speciale therapie, desnoods voor de rest van hun leven.
Alle grote katachtigen worden nauwlettend gevolgd en medisch
behandeld. Zodra de gezondheidstoestand van de dieren het
toestaat, zijn ze klaar voor de lange reis naar LIONSROCK. Eind
2019 woonden er in FELIDA vijf leeuwen en één tijger.
TIERART
In Duitsland is FOUR PAWS de belangrijkste aandeelhouder van
het reservaat TIERART gGmbH. Op het 14 hectare grote terrein
in Maßweiler (Rijnland-Palts) zorgt FOUR PAWS onder meer
voor grote en kleine katachtigen die bevrijd zijn uit circussen of
privébezit.
De faciliteit voor grote katachtigen omvat drie onderkomens met
een totale oppervlakte van ongeveer 2800 vierkante meter. Zodra
de dieren fit genoeg zijn, organiseert FOUR PAWS de verre reis
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FOUR PAWS PROJECTEN
VOOR GROTE KATACHTIGEN
1
2
3
4

naar LIONSROCK – waar ze vervolgens van hun pensioen kunnen
genieten. Eind 2019 woonden er in TIERART twee geredde tijgers
en een poema.
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Al Ma’wa for Nature and Wildlife
In Jordanië werkt FOUR PAWS al jaren samen met het Al Ma’wa
for Nature and Wildlife Protection Centre, dat FOUR PAWS samen met de Princess Alia Foundation heeft opgericht. Eind 2019
werden in de royale verblijven van Al Ma'wa in totaal 23 leeuwen,
twee tijgers en vier beren verzorgd. Bezoekers konden tijdens
rondleidingen kennismaken met de speciale behoeften van de
geredde grote katachtigen.

Belangrijkste activiteiten in 2019
In LIONSROCK heeft FOUR PAWS een nieuwe leeuwenverblijf
gebouwd en vier bestaande onderkomens volgens de laatste
kwaliteitsnormen gerenoveerd.
Voor oudere katachtigen van circa 15 jaar zijn speciaal ontworpen
behuizingen gemaakt waarin de ouder wordende dieren beter
hun weg kunnen vinden en waardoor het team beter voor de
dieren kan zorgen.

2
3

LIONSROCK opvangcentrum voor grote
katachtigen (ZA): 82 leeuwen, 17 tijgers, 3 luipaarden
FELIDA Big Cat Centre (NL):
5 leeuwen, 1 tijger
Wildtierstation TIERART (D):
2 tijgers, 1 poema
Al Ma’wa for Nature and Wildlife (JOR):
23 leeuwen, 2 tijgers

4

Vorig jaar werden zeven nieuwkomers in LIONSROCK opgenomen: een tijger uit het Nederlandse FELIDA, twee leeuwen uit de
vervallen Rafah Zoo in de Gazastrook, twee tijgers van het Duitse
dieren- en soortenbeschermingscentrum TIERART en twee leeuwen van een Zuid-Afrikaanse leeuwenfokkerij.
In 2020 werden in de dierenkliniek van LIONSROCK in totaal 53
grote katachtigen behandeld. Twee grote katten moesten voor
verdere behandeling naar een kliniek in Pretoria worden gebracht.
Om de dieren meer ruimte en bezigheden te bieden, zijn in 2019
in FELIDA meer voorzieningen gerenoveerd. Zes grote katachtigen hebben gedurende het jaar veterinaire zorg gekregen en
in mei vonden drie leeuwen uit Albanië een nieuwe tehuis bij
FELIDA.
In februari 2019 werd een jonge poema van een illegale privé-eigenaar in het dieren- en soortenbeschermingscentrum TIERART
gehuisvest. In oktober zijn twee tijgers naar LIONSROCK verplaatst.
Bovendien plaatste een Deens team van tandartsen een kroon op
een afgebroken hoektand van een andere tijgerin.

1

110 leeuwen

22 tijgers

3 luipaarden

Uitgangspunten 2020
Het komende jaar zal FOUR PAWS leeuwen, tijgers en andere
grote katachtigen redden die op een slechte manier gehouden
worden en ze in een van de opvangcentra een nieuw leven geven.
De meer dan 100 grote katachtigen die onder FOUR PAWS'
hoede vallen, worden op de juiste manier behandeld en medisch
verzorgd. Omdat veel van de dieren langzamerhand oud worden,
ligt de speciale focus op de verzorging van oudere katachtigen.
Die grote katachtigen die FOUR PAWS uit traumatische omstandigheden in oorlogs- en crisisgebieden heeft bevrijd, krijgen
speciale therapieën.
In 2020 zal FOUR PAWS ook een database inrichten met informatie
over grote katachtigen in gevangenschap in Europa.

136

60

grote katachtigen leven onder de
hoede van FOUR PAWS.

leeuwen en tijgers werden door
een dierenarts onderzocht.

TIERART opent in het voorjaar van 2020 een tentoonstelling over
de thema's ‘Wilde dieren in het circus’ en ‘Dieren in oorlog’. In interactieve centra kunnen bezoekers het leed achter de schermen
zien en bij militaire operaties. Ook de nieuw gebouwde bistro

1 poema

en winkel gaan in bedrijf. Daarnaast wordt er gebouwd aan een
nieuw onderkomen voor de poema met een grootte van circa 800
vierkante meter en een nieuw 1.500 vierkante meter onderkomen
voor verweesde lynxen die opnieuw worden uitgezet.
In LIONSROCK worden maandelijks veterinaire onderzoeken
voortgezet bij 19 chronisch zieke grote katachtigen. Om de dieren
meer ruimte te bieden en aan de hoge kwaliteitsnormen van FOUR
PAWS te voldoen, moeten oudere verblijven worden gerenoveerd
en geherstructureerd. Daarnaast moeten er behuizingen worden
opgezet voor speciale behoeften.
In FELIDA wordt een buitenverblijf gerenoveerd en geherstructureerd met klimplatforms en speelvoorzieningen. Er komt een
overkapping voor de ambulance voor grote katachtigen. In een
speciale dierenkliniek moeten de leeuwen Masoud en Terez vanwege groeiachterstanden met een MRI-scan worden onderzocht.
In Al Ma’wa financiert FOUR PAWS in 2020 de bouw van nog een
leeuwenverblijf om nog meer dieren in nood in het opvangcen-
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Apen in nood
Reddingscentrum en rehabilitatieproject
Uitgangspositie
De orang-oetans op Borneo worden ernstig bedreigd. Elke dag
worden enorme stukken regenwoud vernietigd voor palmolie, tropisch hout en kolen, waardoor hun leefgebied alarmerend kleiner
wordt. Zonder hun voedselbomen verhongeren de orang-oetans.
Daarnaast worden er nog eens jaarlijks tot 3.000 orang-oetans
bejaagd en gedood, omdat ze worden beschouwd als oogstdieven
en verkopen illegale dierenhandelaren de weerloze baby's als
huisdier. Ze worden in gevangenschap gehouden, soms opgesloten in kleine kooien en soms gekleed in menselijke kleding,
onze naaste verwanten verliezen hun identiteit en waardigheid.

Doelstelling
Sinds 2007 is FOUR PAWS betrokken bij de bescherming, redding
en rehabilitatie van orang-oetans op Borneo. De organisatie hanteert de hoogste normen voor individuele en veterinaire zorg en
de succesvolle vrijlating van mensapen. Het doel is de geredde
orang-oetans hun vrijheid en wezen terug te geven.
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Direct na de overname worden de nieuwe beschermelingen voor
ongeveer twee maanden naar het quarantainestation gebracht.
Zieke en uitgeputte dieren krijgen medische zorg. Dan gaan de
jonge orang-oetans naar de WOUDSCHOOL van FOUR PAWS –
een bosgebied van honderd hectare. Door het voorbeeld van de
klasgenoten en met de geduldige hulp van hun ‘surrogaatmoeders’ (speciaal opgeleide dierverzorgers) leren zij alles wat een
orang-oetan moet leren om weer zelfstandig te kunnen leven in
vrijheid: klimmen in bomen, voedsel vinden, een nest bouwen om
in te slapen, omgaan met soortgenoten en nog veel meer.
Op achtjarige leeftijd beginnen orang-oetans de wereld zelfstandig te verkennen. Vervolgens worden ze naar een beschermd
uitzetgebied in de jungle gebracht. Ook na hun vrijlating worden
de mensapen nog in de gaten gehouden en door FOUR PAWS
beschermd.

Belangrijkste activiteiten in 2019
23

Project
Met de hulp van FOUR PAWS is in 2014 de Indonesische Yayasan
Jejak Pulang Foundation (Homecoming Foundation) opgericht.
Een contract met de nationale natuurbeschermingsautoriteiten van Indonesië stelt FOUR PAWS en Jejak Pulang in staat het
rehabilitatieprogramma van verweesde jonge orang-oetans in
Oost-Kalimantan uit te voeren.
In 2018 is de FOUR PAWS WOUDSCHOOL officieel geopend.
In nauwe samenwerking met het Indonesische Ministerie van
Bosbouw heeft het lokale team een nieuw onderkomen gegeven aan bedreigde of geconfisqueerde orang-oetans een nieuw
onderkomen gegeven. De jonge mensapen worden tijdens een
jarenlang revalidatieproces individueel voorbereid op een leven in vrijheid.

Orang-oetan WOUDSCHOOL
Vorig jaar werden er acht orang-oetans in de WOUDSCHOOL in
het quarantainestation verzorgd. Om optimale omstandigheden
te garanderen, breidde FOUR PAWS het aantal dierverzorgers
met twee mensen uit. In totaal zijn er nu 21 ‘surrogaat-moeders’,
twee dierenartsen, een gedragsbioloog en twee primatologen.
Naast de zorg voor de orang-oetans lag de focus in 2019 op het
uitbreiden en verbeteren van de infrastructuur van de WOUDSCHOOL. In februari werd een hangbrug voltooid, waardoor het
team en de orang-oetans bij hoge waterstanden veilig de Saka
Kanan-rivier kunnen oversteken.
Dankzij nieuwe platforms kunnen de vervangende moeders de
hele dag bij de orang-oetan-baby's blijven. Een pad verbindt de

8
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orang-oetan-weeskinderen
wonen in de WOUDSCHOOL.

personen vormen het team
van de WOUDSCHOOL.

platforms met het kamp waar de jongste protegees de nacht doorbrengen. In 2019 zijn ook alle kooien in het quarantainecentrum
van de WOUDSCHOOL gerenoveerd.
De medewerkers van het Indonesische team van FOUR PAWS
kregen bijscholingen over diverse onderwerpen: leergedrag
van wilde orang-oetans, registratie van revalidatie gerelateerde
gedragsgegevens, training met positieve bekrachtiging, eerste
hulp, preventie van slangenbeten en klimmen voor beginners
en gevorderden.
Alle orang-oetan-wezen hebben een goede vooruitgang geboekt,
dankzij de zorg van hun dierverzorgers. De oudste drie overnachten steeds vaker in zelfgemaakte slaapnesten in de bomen, een
belangrijke stap naar vrijlating. De tumor die eerder dit jaar bij
orang-oetan Robin werd vastgesteld, is met succes verwijderd.
Beschermingsproject voor gorilla's in Gabon
Alle ondersoorten van de gorilla’s – de grootste mensapen op
aarde – worden met uitsterven bedreigd. Met name de westelijke
laaglandgorilla loopt gevaar in zijn thuisland, de Centraal-Afrikaanse oerwouden. Dat komt door de illegale jacht en de handel in
gorillababy’s als huisdier. De habitat van de laaglandgorilla's wordt
ook vernietigd door winningsindustrie en de bouw van mijnen.
FOUR PAWS heeft in 2019 het Fernan-Vaz Gorilla Project in 2019
financieel gesteund om de gorilla’s in de Fernan-Vaz regio van

Gabon te beschermen. Daardoor was uitbreiding mogelijk van
het revalidatiecentrum, waar weesgorilla’s worden opgevoed,
voorbereid op een leven in vrijheid en uiteindelijk worden vrijgelaten in het wild.

Vooruitzichten 2020
FOUR PAWS heeft vorig jaar verder voorbereidend werk gedaan
om een vrijlatingsgebied voor orang-oetan-wezen te duiden.
Daartoe werden ecologische, sociale en topografische gegevens
verzameld. Die worden begin 2020 gecombineerd tot een formele
aanvraag bij de bevoegde autoriteiten.
De contacten met de lokale bevolking zijn zeer veelbelovend.
Verschillende autoriteiten hebben aangegeven dat niets een
uitbreiding in de weg staat van het beschermde gebied waar
FOUR PAWS van plan is de orang-oetans vrij te laten na hun opleiding. Via de Jejak Pulang Foundation moet FOUR PAWS zelf
zorgen voor een effectieve bescherming van het gebied zelf en
van veiligheidspersoneel.
FOUR PAWS is van plan om in 2020 via de Jejak Pulang Foundation
nog meer orang-oetan-wezen op te vangen. In totaal biedt de
WOUDSCHOOL ruimte aan 30 apen. Het beschermingsproject
voor gorilla's in Gabon zal ten minste tot 2023 financiële steun
blijven ontvangen.
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Gebruik van paarden
Betere leef- en werkomstandigheden
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Uitgangspositie
In veel landen worden paarden als werkdieren gebruikt. Maar vaak
missen de eigenaren de financiële middelen en de basiskennis om
de dieren op een goede manier te houden, ze goed te voeren, ze
uit te rusten met geschikt tuig als ze moeten werken en medische
hulp te krijgen in geval van nood. FOUR PAWS heeft in Roemenië
en Jordanië hulpprojecten opgezet die de levensomstandigheden
van paarden verbeteren.
Roemenië: werkpaarden
FOUR PAWS is in 2017 een proefproject gestart om het leven van
werkpaarden op de armste plaatsen in Roemenië te verbeteren.
Sindsdien zijn in totaal 430 paarden in de Roma-gemeenschap
van Smârdioasa en in de omliggende dorpen veterinair behandeld. 400 dieren kregen nieuwe hoefijzers en bij 100 werden de
tanden geslepen, zodat ze het voedsel beter kunnen verwerken.

Roemenië: wilde paarden
De Donau-delta in Oost-Roemenië is één van de grootste wetlands
van Europa. Een paar jaar geleden waren natuurbeschermers en
autoriteiten bang dat de groeiende paardenpopulatie de unieke
flora in het biosfeerreservaat zou vernietigen: ze wilden de paarden laten doden. FOUR PAWS heeft dat op het laatste moment
voorkomen en in ruil daarvoor een anticonceptieprogramma
ingevoerd en de veterinaire zorg voor de paarden overgenomen.
Het programma wordt sinds 2012 regelmatig uitgevoerd.
Jordanië
In de Jordaanse rotsstad Petra werken ongeveer 1.350 paarden
en ezels; ze voorzien daarmee in het levensonderhoud van hun
eigenaren. Veel bezoekers verkennen het UNESCO-werelderfgoed
in koetsen of op de rug van dieren. Ze leven en werken onder
moeilijke omstandigheden.

Voordat het project van FOUR PAWS in 2015 van start ging, werden
de werkpaarden vaak urenlang blootgesteld aan de brandende zon.
Veel dieren leden aan uitputting, kreupelheid en kolieken. Samen
met de Jordaanse Princess Alia Foundation en de Petra Development
and Tourism Region Authority verbetert FOUR PAWS de leef- en
werkomstandigheden van de dieren in Petra. Nieuwe stallen bieden
nu bescherming en verzorging. Veel lastdieren werden behandeld
door dierenartsen. Ook hun hoefijzers werden vernieuwd.

Doel
Voor FOUR PAWS is het topprioriteit om misstanden aan het
licht te brengen en verder lijden van de dieren te voorkomen.
Om het bewustzijn van hun behoeften te vergroten en duurzaam
te versterken, wordt nauw samengewerkt met autoriteiten en
gemeenten. Daardoor wordt het welzijn van werkende paarden
en ezels vergroot.
Voor de hulp aan paarden werkt FOUR PAWS nauw samen met
twee partnerorganisaties: in Roemenië sinds 2018 met de Animal
Rescue and Care Association en in Jordanië sinds 2015 met de
Princess Alia Foundation.

Belangrijkste activiteiten in 2019
Roemenië: werkpaarden
In het zuiden van Roemenië zette FOUR PAWS in 2019 het hulpproject voor werkpaarden voort in samenwerking met de Roemeense
Animal Rescue and Care Association.

430
werkpaarden krijgen medische
zorg in Roemenië.

100

In de gemeenten Smârdioasa, Piatra Olt en Frumoasa werden van
juni tot augustus en in oktober in totaal 200 dieren onderzocht
en behandeld.

Naast een gezondheidscontrole hebben de dierenartsen alle
paarden ingeënt tegen parasieten en hebben veel dieren
nieuwe hoefijzers gekregen. Ook kregen de eigenaren van de
werkpaarden gedetailleerde informatie over de juiste omgang
met hun dieren.
In september steunde FOUR PAWS de organisatie ‘Save the Horses
Romania’: 40 paarden werden gered en in een opvangcentrum in
Boekarest onderzocht door dierenartsen van de Animal Rescue
and Care Association. Vervolgens namen de artsen de behandeling
over en werden 20 paarden gecastreerd.
Roemenië: wilde paarden
Het anticonceptieprogramma in de Roemeense Donaudelta
bij Letea werd voor de zesde keer uitgevoerd. De merries in de
kudde wilde paarden kregen een voorbehoedsmiddel, waardoor
ze een jaar lang onvruchtbaar zijn. In april heeft FOUR PAWS de
jaarlijkse telling vanuit de lucht uitgevoerd: de populatie van 440
wilde paarden is stabiel tot licht dalend.
FOUR PAWS hield in mei voorlichtingsbijeenkomsten over de
bescherming van dieren en het milieu voor inwoners van de naburige dorpen en bood gratis veterinaire hulp aan. In het kader
van de campagne werden vervolgens 19 hengsten gecastreerd.
Jordanië
In de rotsstad Petra zijn vorig jaar meer dan 100 werkpaarden
en ezels onderzocht en ingeënt tegen parasieten. Indien nodig
werden ze verder behandeld: dierenartsen van de Princess Alia
Foundation en de Jordanian University of Science and Technology
(J.U.S.T.) verzorgden wonden, kolieken en kreupelheid en voerden
ook drachtigheidstesten uit op merries. Veel paarden kregen ook
nieuwe hoefijzers.

werkpaarden en ezels zijn in Jordanië
ingeënt tegen parasieten.
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Lokale fauna in nood
Wildcentra redden levens
Uitgangspositie
Inheemse wilde dieren ondervinden dagelijks schade van de
menselijke beschaving. Zaken als elektriciteitskabels, ruiten,
prikkeldraad, vuilnis, vervuild water of wegverkeer zijn hun ondergang. Elk jaar worden tienduizenden gewonde en verweesde
wilde dieren naar Duitse en Oostenrijkse dierenasiels gebracht.
Maar die kunnen de veeleisende verzorging van wilde dieren
vaak niet op zich nemen, omdat ze gespecialiseerd zijn in de
verzorging van huisdieren.
In opvangcentra voor wilde dieren helpen speciaal daarvoor opgeleide dierenverzorgers en artsen wilde dieren in nood. Ze worden er verzorgd en weer in het wild losgelaten als ze daarvoor fit
genoeg zijn. Op die manier leveren wilde dierenstations ook een
belangrijke bijdrage aan de bescherming van inheemse soorten.

Opvangcentra voor wilde dieren
26

Uil- en roofvogelcentrum Haringsee (Oostenrijk)
Het uil- en roofvogelcentrum Haringsee, opgericht in 1975, is een
asiel en een verzorgingspost voor gewonde en verweesde wilde
dieren. Met name uilen en roofvogels, maar ook andere kleine
wilde dieren, zoals wilde vogels, hazen, egels, otters, vleermuizen,
waterschildpadden, worden er verzorgd.
Een deel van de dieren krijgt een nieuwe taak als pleegouder voor
gewonde of verweesde jonge vogels. Het uil- en roofvogelcentrum
Haringsee is het enige zorgstation in Oostenrijk waar pleegouders
beschikbaar zijn voor het grootbrengen van jonge dieren van bijna
alle soorten uilen en roofvogels. Op die manier wordt voorkomen
dat de dieren teveel aan mensen wennen.
FOUR PAWS ondersteunt het centrum sinds 2010. Sinds 2016
maakt de hulp aan wilde dieren van het uil- en roofvogelcentrum
Haringsee deel uit van FOUR PAWS.

4.240

Reservaat TIERART gGmbH (Duitsland)
FOUR PAWS is sinds 2016 de belangrijkste aandeelhouder van
het dierenreservaat TIERART gGmbH in Rijnland-Palts. Met 14
hectare is het een van de grootste particuliere natuurreservaten
van Duitsland.
TIERART hecht veel belang aan de professionele verzorging en de
manier waarop de inheemse wilde dieren worden gehouden. In
het reservaat bevinden zich individueel ontworpen leefruimten
die geschikt zijn voor verschillende soorten wilde dieren.
Vijf dierverzorgers en twee biologen zorgen voor het welzijn van
de verweesde, zieke of gewonde wilde dieren. De belangrijkste
patiënten in het reservaat zijn vossen, dassen, wilde katten, lynxen,
hazen, herten, wasberen, relmuizen en egels. Aangezien wasberen
sinds 2016 op de lijst van invasieve soorten in Europa staan en
niet in het wild mogen worden vrijgelaten, leven bij TIERART 33
verweesde wasberen permanent in natuurlijke, maar omheinde
gebieden.
In samenwerking met het EU LIFE Lynx-project exploiteert TIERART
sinds 2017ook een opvangcentrum voor lynxen.
Wildtier- und Artenschutzzentrum GmbH (Duitsland)
Sinds de oprichting in 2010 ondersteunt FOUR PAWS 30 kilometer
ten noordoosten van Hamburg het Wildtier- und Artenschutzzentrum met minimaal 100.000 euro per jaar. Het biedt de wilde dieren
in nood een zo natuurlijk en soortvriendelijk mogelijk onderkomen
en bereidt ze voor op een leven in het wild.

Doelstelling
80 procent van de wilde dieren die bij dierenasielen of de opvangcentra binnenkomen, zijn het slachtoffer van invloeden van
de menselijke beschaving. FOUR PAWS ziet het als een ethische
plicht en verantwoordelijkheid om deze dieren te helpen en te

3

verzorgen. De doelen van de wilde dierencentra zijn: redding,
professionele zorg en de daaropvolgende succesvolle vrijlating
van de inheemse fauna.

patiënten in 2019 een speciaal volièresysteem gebouwd. Twee
zwaar mishandelde gedomesticeerde varkens vonden in 2019 ook
een nieuw en soortgeschikt onderkomen in het opvangcentrum.

Belangrijkste activiteiten in 2019

Verder is vorig jaar gestart met de bouw van nog twee roofvogelen uilenvolières, die volgens plan in 2020 worden opgeleverd.
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Uil- en roofvogelcentrum Haringsee
In 2019 zijn in totaal 1.851 wilde dieren zijn opgevangen in het
uil- en roofvogelcentrum Haringsee, waaronder 409 egels. 1.574
dieren zijn al met succes vrijgelaten.
Reservaat TIERART gGmbH (Duitsland)
In 2019 bouwden TIERART-medewerkers nieuwe behuizingen voor
jonge vossen, marters en eekhoorns en is gestart met een nieuw
onderkomen voor de wasberen.
Vorig jaar werden 132 inheemse wilde dieren gered en met succes
weer vrijgelaten, waaronder wilde katten, lynxen, vossen, marters,
eekhoorns, slaapmuizen, egels, herten en hazen.
Wildtier- und Artenschutzzentrum gGmbH
In 2019 werden in het natuurcentrum in totaal 2.257 wilde dieren geregistreerd, die uit levensbedreigende situaties konden
worden gered. Ongeveer 60 procent van deze dieren kon in het
wild worden vrijgelaten.
Verschillende gemeenten hebben het centrum gebruikt als huisvesting voor exotische vondsten, waaronder slangen, schildpadden
en hagedissen. In het buitengebied van het station is voor deze

inheemse wilde dieren werden door de
wildedierencentra opgenomen.

Vooruitzicht 2020
Ook in 2020 worden in de opvangcentra zoveel mogelijk behoeftige
inheemse wilde dieren opgevangen, verzorgd en weer vrijgelaten.
In het uil- en roofvogelcentrum Haringsee zijn reparatiewerkzaamheden aan bestaande behuizingen noodzakelijk. Er komt nog een
grote volière om meer dieren te kunnen verzorgen.
In TIERART wordt in samenwerking met het Ministerie van Milieu,
het WWF en de Stichting voor Natuur en Milieu een nieuw onderkomen voor verweesde lynxen gebouwd. In totaal is dan ruim 1.500
vierkante meter beschikbaar voor de jonge lynxen. De verblijven
voor wilde katachtigen worden vernieuwd en in het voorjaar wordt
het nieuwe wasberencentrum geopend.
FOUR PAWS zet de samenwerking met het natuur- en soortenbeschermingscentrum voort. Om het toenemend aantal pleegdieren het hoofd te kunnen bieden, staat de bouw van verdere
verblijven en volières voor uilen en roofvogels, kleine zoogdieren
en zangvogels en een nieuwe verzorgingsruimte voor intensive
care-patiënten gepland.

opvangcentra
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modebedrijven en ontwerpers die geen echt bont gebruiken. Wereldwijd hebben zich al meer dan 1.000 bedrijven bij dit initiatief
aangesloten. FOUR PAWS wist vorig jaar dertien nieuwe bedrijven
over te halen voor het programma, waaronder het internationale
modemerk Marc Cain.
Als lid van de Fur Free Alliance (FFA), een internationale vereniging
van toonaangevende dieren- en milieubeschermingsverenigingen,
ondersteunde FOUR PAWS een campagne tegen echt bont voor
het gebouw van het luxe modemerk Prada. De internationale
Prada-groep heeft vervolgens aangegeven vanaf maart 2020
bont uit alle collecties te weren. Als FFA-lid heeft FOUR PAWS
ook met succes campagne gevoerd bij het Servische parlement
voor een verbod op bontfokkerijen: de nieuwe wet is in januari
2019 in werking getreden.
In Duitsland, Oostenrijk en Australië heeft FOUR PAWS, mede in
samenwerking met andere organisaties, onderzoek gedaan naar
bont-etikettering in winkels en op markten. In Duitsland voldeed
78 procent van de gevallen niet aan de eisen van de EU-verordening inzake textieletikettering; in Oostenrijk was die zelfs ontoe-

reikend bij 100 procent van de gecontroleerde marktkramen. In
Australië gebruikte FOUR PAWS laboratorium-analyses om echt
bont-DNA in modeartikelen te identificeren die op het label als
nepbont waren aangeduid.

Vooruitzicht 2020
Samen met andere organisaties houdt FOUR PAWS in januari een
paneldiscussie in het Europees Parlement, waar een nieuw rapport
van de internationale Fur Free Alliance wordt gepresenteerd. Het
rapport wijst op ernstige tekortkomingen in het nieuwe certificeringsprogramma van de bontindustrie (WelFur).
FOUR PAWS wil in 2020 ook andere modebedrijven inspireren voor
het internationale Fur Free Retailer-programma en het publiek
informeren over het leed achter bontmode.
In Australië, Duitsland en Oostenrijk zal verder onderzoek worden
gedaan naar de etiketteringsvereisten voor producten van echt
bont. in Bulgarije zal FOUR PAWS campagne voeren en lobbyen
voor een nationaal verbod op bontfokkerijen.

Pelsdiercampagne
Mode zonder echt bont
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Uitgangspositie

Doel

Jaarlijks lijden en sterven ongeveer 100 miljoen nertsen, vossen,
wasbeerhonden en andere dieren op pelsdierfokkerijen. Ze worden
in kleine draadkooien gehouden, de roostervloer doet pijn aan
hun gevoelige poten en hun uitwerpselen hopen zich op onder
de kooien. De dieren leven constant onder stress. Vele zijn zelfs
contactgestoord of verminken zichzelf. Hun dood is net zo pijnlijk;
ze worden vergast, vergiftigd of geëlektrocuteerd, allemaal voor
een gemakkelijk te vervangen luxe-product.

Het doel op lange termijn is een Europa zonder bontfokkerijen
en zonder bontmode. Om dat te bereiken, eist FOUR PAWS een
EU-breed verbod op de pelsdierhouderij, een wettelijke etiketteringsverplichting voor alle bontproducten met duidelijke
informatie over de diersoort, de geografische herkomst en de
omstandigheden waarin de dieren worden gehouden en op de
lange termijn een Europees handels- en importverbod voor alle
bont en bontproducten.

Sinds de oprichting heeft FOUR PAWS zich ingezet voor pelsdieren
door het publiek te informeren, consequent druk uit te oefenen op
politici en handelaren en te protesteren tegen de pelsdierfokkerijen. Met succes: in Oostenrijk werd de laatste pelsdierhouderij
in 1998 gesloten, in Duitsland in maart 2019.

Campagne 2019
FOUR PAWS vertegenwoordigt het Fur Free Retailer Program
(www.furfreeretailer.com) in Australië, Bulgarije, Duitsland, Oostenrijk en Zuid-Afrika. Het programma identificeert retailers,

100 mln.
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wilde dieren worden jaarlijks
gedood voor hun huid.

landen in Europa verbieden
pelsdierfokkerijen of beperken in ieder
geval hun activiteiten.
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Tijgerhandel in de EU
30

Een gewetenloze onderneming

31
producten, evenals een verbod op de uitvoer vanuit de EU naar
derde landen. Het fokken van tijgers is alleen toegestaan voor erkende dierentuinen in het kader van een officieel fokprogramma
voor de instandhouding van soorten.

Uitgangspositie
Tegenwoordig leven er nog slechts ongeveer 3.900 tijgers in het
wild. De rest – naar schatting zo’n 20.000 – leeft in gevangenschap,
volgens milieuorganisaties.
Uit onderzoek van FOUR PAWS in de EU blijkt dat de bedreigde
grote katachtigen wettelijk niet voldoende beschermd zijn. Hoewel
de handel in wilde tijgers is verboden, is het wel toegestaan om
in gevangenschap levende dieren voor commerciële doeleinden
te verkopen. Tijgers worden gefokt en gebruikt in heel Europa bij
circusvoorstellingen en voor fotoshoots. In verschillende EU-landen mogen tijgers worden gehuurd voor privé-feesten of zelfs als
huisdier worden gehouden.

8.278
producten zijn tussen 1999 en 2017 in de EU in
beslag genomen die delen van tijgers bevatten, zoals
tijgerbotten of klauwen.

De grote katachtigen worden verkocht aan Azië of illegaal gedood
in Europa en verwerkt in dubieuze geneesmiddelen. Een levende
tijger brengt op de Aziatische zwarte markt tot zo’n 22.000 euro
op en een kilo tijgerbotten zo'n 1.700 euro. Aangezien er geen
centraal EU-register voor de tijgerhandel is, weet niemand hoeveel
er momenteel in Europa zijn en waar ze in de loop van hun leven
worden verkocht.

Doelstelling
FOUR PAWS roept op tot een EU-verbod van de commerciële
handel in tijgers, hun lichaamsdelen en de daaruit vervaardigde

22.000 €

De overdracht van levende tijgers mag alleen worden goedgekeurd
tussen de dierentuinen die bij dit programma zijn aangesloten en
tussen dierenopvangcentra die niet met geredde dieren fokken.

Belangrijkste activiteiten in 2019
Begin 2019 publiceerde FOUR PAWS het uitgebreide rapport
‘Bescherm onze tijgers’ over de legale en illegale handel in tijgers
in de EU en stuurde het naar de bevoegde autoriteiten van alle
lidstaten. Verschillende landen erkenden vervolgens dat de tijgerhandel in de EU problematisch is. Vertegenwoordigers van de
Tsjechische Republiek en Malta hebben verschillende keren een
ontmoeting met FOUR PAWS gehad. Eind van het jaar kondigde
de Europese Commissie eindelijk aan dat zij maatregelen tegen
de ongecontroleerde handel zou onderzoeken.
Om de handel in tijgers en hun lichaamsdelen te beëindigen, confronteerde FOUR PAWS, voorafgaand aan de CITES CoP18-conferentie over soortenbescherming in Genève in mei 2019, internationale belanghebbenden en partijen bij CITES met het onderzoek
naar de handel in tijgers in de EU. Dat werd ondersteund met behulp

van public relations en lobby. Daarnaast organiseerde FOUR PAWS
op CoP18 een nevenevenement over het onderwerp ‘Tijgerhandel
in de EU’ en bracht de kwestie dichterbij een wereldwijd publiek.
In oktober ontmaskerde FOUR PAWS in Litouwen dealers die
illegaal in tijgers handelden. Op het terrein van hun eigen dierentuin werden tijgerwelpen in houten kisten gehouden en in
enkele maanden tijd voor ongeveer 6.000 euro per dier verkocht.
De benodigde documenten werden op verzoek vervalst. Deze
openbaring en grote campagnes in Hamburg en Londen zorgden
voor voorpaginanieuws.

Uitgangspunt 2020
FOUR PAWS zal het onderzoek naar de illegale tijgerhandel in
de EU intensiveren en uitbreiden naar andere lidstaten. In maart
verschijnt een tweede rapport met actuele cijfers over het houden van tijgers in Europa. Het lobbyen onder de EU-lidstaten
gaat door en het Europees Parlement zal een vergadering over
de tijgerhandel houden
FOUR PAWS ondersteunt ook een Zwitsers productiebedrijf bij
het maken van de tv-documentaire ‘The Tiger Mafia’. De film zal
vanaf de zomer van 2020 door FOUR PAWS worden gebruikt voor
educatieve doeleinden.

levert een tijger op op de
Aziatische zwarte markt.
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PAWS zal ter plaatse ook een olifantenziekenhuis
bouwen met een mobiele dierenkliniek.
De grond voor het opvangcentrum – dat aan een
enorm meer grenst – is beschikbaar gesteld door
het ministerie van Milieubehoud en Bosbeheer van
Myanmar. Het staatsbedrijf Yanmar Timber Enterprise zal de voormalige werkolifanten overdragen
aan FOUR PAWS.
Er zijn dierenartsen en voormalige oozies opgeleid tot
verzorgers, zodat de olifanten de beste zorg krijgen.
Stap voor stap zullen de dieren in Elephants Lake leren
hun instinct te volgen. Doel van de rehabilitatie is de
olifanten in kuddes in het nabijgelegen bosreservaat
North Tsar Ma Yi vrij te laten.

Belangrijkste activiteiten in
2019

Bescherming van olifanten
32

Elephants Lake – Centrum voor Aziatische olifanten
Uitgangspositie

Project

Er leven in Myanmar nog geen 2.000 Aziatische olifanten in het
wild. Het aantal olifantenkuddes in het Zuidoost-Aziatische land
is sterk afgenomen door stroperij, vernietiging en versnippering
van leefgebieden en conflicten met mensen.

In 2017 ondertekent de regering van Myanmar een intentieverklaring van FOUR PAWS. Doel: een duurzame oplossing voor de
langere termijn vinden voor de voormalige werkende olifanten
en hun oozies (Birmaans voor olifantenhouders of mahout). En
dat wordt het opvangcentrum Elephants Lake; olifanten moeten
daar een nieuw leven krijgen zonder kettingen en vrij kunnen
rondlopen in hun natuurlijke omgeving.

Tegelijkertijd leven er zo’n 5.000 olifanten in gevangenschap.
Daarvan zijn er ongeveer 2.900 eigendom van de Myanma Timber Enterprise. Decennialang moesten de dieren zware boomstammen door de jungle slepen, totdat de teakindustrie in 2016
werd stilgelegd vanwege strengere milieuwetten en nieuwe
exportverboden. Sindsdien zijn de meeste olifanten 'werkloos' en
lopen ze het risico verkocht te worden aan de toeristenindustrie
in de buurlanden.

Het centrum zal een permanent onderkomen bieden aan olifanten
die niet in het wild kunnen worden vrijgelaten. Voor degenen die
na een revalidatieproces kunnen worden vrijgelaten, is het een
tijdelijk onderkomen. Ook verweesde olifantjes en gewonde wilde
olifanten zullen een toevluchtsoord vinden in Elephants Lake. FOUR

In juli verwelkomt FOUR PAWS de eerste olifant in
Elephants Lake: Kyaw Nu (53 jaar). Ze komt uit de
houtindustrie, waar ze bijna haar hele leven hard heeft
moeten werken. In Elephants Lake kan ze mogelijk als
matriarch optreden voor een kleine groep olifanten.
In juli arriveren ook twee jongere weesolifanten op
het station: Khin Myint Win (vier jaar) en Min Kauk Ya
(vijf jaar). Vanwege hun leeftijd zijn geen van beide
opgeleid tot werkolifanten.
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In november volgen nog twee andere olifanten Moe
Hnin Phyu (17 jaar) en Moe Thaw Tar (naar schatting
20-25 jaar). Ze komen uit de Yangon Zoo, waar ze meer
dan tien jaar op een betonnen vloer hebben gestaan.
Bij aankomst in Elephants Lake worden alle olifanten
eerst onderzocht door een team van dierenartsen.
Over het algemeen verkeert de groep in goede gezondheid. Moe Hnin Phyu en Moe Thaw Tarname
worden regelmatig behandeld, omdat ze jarenlang
voetschade hebben opgelopen door op betonnen
vloeren te staan.
Alle vijf de olifanten in Elephants Lake worden aanvankelijk in voorlopige voorzieningen ondergebracht.

5
geredde olifanten leven in 2019
in het olifantenopvangcentrum.

17.000

In 2019 voltooit FOUR PAWS een faciliteit voor de
opvang van baby-olifanten in nood. Ook wordt er
een voedselvoorziening van rijst, zout, suikerriet,
bananen en groenten in een speciaal gebouwd magazijn gecreëerd. Tot slot zorgt FOUR PAWS voor
tijdelijke huisvesting voor de olifantenverzorgers op
het terrein.

hectare beschermd bos hebben
de dieren als leefruimte.
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Hulp voor zwerfdieren
Wereldwijde projecten ter bescherming van honden en katten

Uitgangspositie
Bijna overal waar mensen wonen, leven zwerfdieren. Vooral in
grootstedelijke gebieden in armere landen maken zwerfhonden
en -katten deel uit van het straatbeeld.
De dieren die zijn achtergelaten of op straat zijn geboren, hebben
het moeilijk; ze hebben honger en onbehandelde verwondingen,
ziektes en parasieten. Elke dag is het een strijd om te overleven,
een gevecht dat veel dieren op jonge leeftijd verliezen.

34

Omdat de zwerfdieren zich snel voortplanten, neemt hun populatie voortdurend toe en komen ze in conflict met mensen, andere
dieren en het verkeer. In Zuidoost-Azië komt er bovendien veel
hondsdolheid voor, een besmettelijke ziekte die op de mens kan
worden overgedragen door beten.
De autoriteiten reageren vaak op conflicten tussen mens en dier
met brute moordacties; de dieren worden geslacht, vergast of
vergiftigd. Dat is niet alleen wreed, maar ook zinloos, omdat het
de omvang van een populatie niet permanent verkleint. De Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) bevestigt dat alleen
systematische castratie van de dieren het probleem op de lange
termijn kan oplossen.

Doelstelling
FOUR PAWS wil over de hele wereld het leed van zwerfhonden
en katten verlichten en hun populaties op een langdurige en
humane manier verminderen. Daarnaast moet de reputatie van
de dieren worden verbeterd en moeten eigenaren van dieren op
hun verantwoordelijkheid worden gewezen.

Zwerfdierenhulp
Om het aantal zwerfdieren permanent te decimeren, werken speciaal opgeleide zwerfhulpteams van FOUR PAWS wereldwijd met
de methode catch-neuter-vaccinate-release ( vangen- castrerenvaccineren- loslaten). De teams brengen verlaten honden en katten naar een stationaire of mobiele kliniek van FOUR PAWS. Daar
castreren dierenartsen ze onder narcose, vaccineren en chippen
de dieren en voorzien honden van een oormerk. Gewonde dieren

of dieren met parasieten worden behandeld. De dieren worden
vervolgens in hun eigen omgeving vrijgelaten.
De castratiemissies gaan vergezeld van informatieve en educatieve
evenementen. Die moeten de verantwoordelijkheid voor huisdieren bij de lokale bevolking versterken. FOUR PAWS leidt ook lokale
dierenartsen op, zodat zij de projecten kunnen voortzetten.
De zwerfdierenhulp van FOUR PAWS werkt overigens alleen in
steden en dorpen die contractueel zijn overeengekomen om
zwerfdieren niet te doden.

Door dieren ondersteunde interventie
Een speciale tak van de internationale zwerfdierenhulp van FOUR
PAWS is het project ‘Animal Supported Intervention’. Sinds 2004
leiden hondentrainers van FOUR PAWS zwerfhonden op tot
therapiehonden.
Het project, dat aanvankelijk in Roemenië is gestart, bestaat
sinds 2016 ook in Bulgarije en sinds 2018 in Oekraïne. Mensen
die mentaal lijden of lichamelijk beschadigd zijn, komen vaak gemakkelijker in contact met honden dan met mensen. De honden
ervaren op hun beurt een niveau van aandacht en genegenheid
die ze in hun vorige leven op straat nooit hebben gekregen. Tegelijkertijd verbeteren deze projecten de reputatie van zwerfhonden bij de bevolking.

Belangrijkste activiteiten in 2019
Vorig jaar heeft FOUR PAWS wereldwijd 21.204 zwerfhonden
gecastreerd, ingeënt, ontwormd en medische zorg verleend. De
zwerfdierenhulpteams gingen in totaal in negen landen op pad:
Indonesië, Cambodja, Thailand, Vietnam, Bulgarije, Roemenië,
Oekraïne en Duitsland.
Zwerfdierenhulp in Zuidoost-Azië
FOUR PAWS heeft in samenwerking met lokale dierenbeschermings-organisaties in Indonesië, Cambodja, Thailand en Vietnam
veel behoeftige dieren gered. In 2019 werden hier 9.270 honden
en katten behandeld en veel daarvan werden gesteriliseerd. Daar-

VIER VOETERS JAARVERSLAG 2019

35

HULP VOOR ZWERFDIEREN 2019
Duitsland 83
Oekraïne
2.275

Thailand
4.327

Bulgarije
4.516

Roemenië
5.060

Myanmar
111.186 *
Vietnam
1.987
Cambodja

1.856

1.100

Indonesië

De teams van FOUR PAWS behandelden in 2019 wereldwijd
21.204 honden en katten.
* In Myanmar zijn 111.186 honden en katten gevaccineerd tegen rabiës.
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naast zijn er dierenartsen opgeleid en bewustmakingscampagnes
uitgevoerd. Als onderdeel van een grootschalige vaccinatiecampagne tegen hondsdolheid werden in Myanmar 111.186 honden
en katten tegen deze dodelijke virusinfectie ingeënt.
In Vietnam worden meer dan een miljoen huiskatten en zwerfkatten het slachtoffer van de handel in kattenvlees. Om de dieren
te beschermen, lanceerde FOUR PAWS – samen met de lokale
organisaties Vietnam Cat Welfare en PAWS for Compassion – in
2019 het programma Cats Matter Too. Gratis castraties, vaccinaties, informatie over het veilig houden van huisdieren en gerichte
reddingsoperaties in de steden Da Nang en Hoi Ang zorgden
ervoor dat veel dieren de gang naar de vleesindustrie bespaard
bleef; er werden 1.987 katten behandeld. Een groot deel daarvan
werd ook gecastreerd.
Cambodja is één van de armste landen van Azië. Er is vrijwel geen
veterinaire zorg en veel mensen kunnen financieel niet voor hun
huisdieren zorgen. Dat is de reden waarom honden en katten vaak
bij boeddhistische pagodes worden achtergelaten, in de hoop

21.204
zwerfdieren werden gecastreerd
en medisch behandeld.

dat de monniken voor hen zullen zorgen. Maar dat is meestal
niet het geval. Om deze dieren te helpen, heeft FOUR PAWS het
programma Saving Pagoda Animals opgezet.
In 2019 werden 1.856 honden en katten verzorgd en gered bij
32 pagodes, in samenwerking met boeddhistische monniken
en nonnen. Daarnaast werden drie jonge Khmer-dierenartsen
getraind in de castratie en verzorging van zwerfdieren. Dat gebeurde in samenwerking met de Royal University of Agriculture
in Phnom Penh.
In Thailand zorgt FOUR PAWS voor straatdieren met het hulpprogramma Thailand's Vergeten Honden. In 2019 verzorgde het
lokale team 4.327 gewonde, zieke of behoeftige honden en katten
in Bang Saphan. Naast de medische behandeling en het castreren
van de dieren is ook de opleiding van de bevolking een belangrijk
aandachtspunt.
Op het Indonesische eiland Bali heeft FOUR PAWS samen met
verschillende partners uit de gezondheidssector het Dharma-pro-

9

gramma geïnitieerd. Het heeft tot doel het welzijn van mensen
en honden in de gemeenschappen van Oost-Bali te verbeteren.
Het district Karangasem Regency is één van de armste regio's
van het eiland en kent een bloeiende handel in hondenvlees en
het hoogste aantal gerapporteerde gevallen van hondsdolheid
bij de mens.
Het Dharma-programma heeft tot doel het risico op hondsdolheid
bij mensen en honden op Bali te verminderen door middel van
vaccinaties tegen hondsdolheid, gratis castraties van huisdieren
en zwerfdieren en een dierengezondheidskliniek. Daarnaast is
samen met de partnerorganisatie Jakarta Animal Aid Network
voor het eerst een compleet educatief platform voor dierenwelzijn
ontwikkeld in de Bahasa-Indonesische taal.
In het Indonesische deel van Borneo heeft FOUR PAWS samen
met de partnerorganisatie Pro Natura 430 zwerfkatten en -honden gecastreerd in driemaandelijkse basis. Bovendien werden
meer dan 1.100 zwerfdieren gevaccineerd en ontwormd als
preventieve maatregel om de bedreigde inheemse wilde diersoorten te beschermen tegen ziekten die hun populatie verder
kunnen decimeren.
In Myanmar leven meer dan vier miljoen zwerfhonden. Hondsdolheid is wijdverspreid in het land, elk jaar sterven bijna 1.000
mensen aan de dodelijke ziekte. Wrede massamoorden op zwerfhonden hebben in het verleden niet geholpen om het probleem
op te lossen. Sinds 2018 leidt FOUR PAWS hier een grootschalige rabiësvaccinatiecampagne in nauwe samenwerking met de

Livestock, Breeding and Veterinary Department (LBVD) van het
Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Irrigatie van Myanmar
(MOALI), partnerorganisaties en lokale overheden.
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Binnen drie jaar moeten een miljoen honden en katten worden
ingeënt tegen hondsdolheid. FOUR PAWS ondersteunt het plan
van Myanmar om hondsdolheid in het land tegen 2030 volledig
uit te roeien. Daartoe werden er 173 extra vaccinatie-vrijwilligers van de afdeling Veehouderij, Fokkerij en Diergeneeskunde
van het LBVD opgeleid. Van juni tot het einde van het jaar werden 111.186 honden en katten ingeënt tegen hondsdolheid in
Myanmar.
Door middel van evenementen, mediaberichten en posters informeerde FOUR PAWS ook de verantwoordelijke besluitvormers
en de bevolking over de noodzaak van een duurzaam hondsdolheidsprogramma.
Zwerfdierverzorging Oost-Europa
In Bulgarije, Roemenië en de Oekraïne exploiteert FOUR PAWS
een klinische dierenkliniek voor zwerfdieren, waar dagelijks
straatdieren worden behandeld. Van maart tot november waren
de teams ook onderweg met mobiele dierenklinieken. In de drie
landen die zich inzetten, zijn 30 nieuwe gemeentes een verplichting aangegaan met betrekking tot humanitaire omgang
met straatdieren/zwerfdieren.Zij worden door FOUR PAWS
ondersteund bij de behandeling en castratie van de zwerfdieren.
In totaal werden in 2019 in Oost-Europa 11.851 honden en katten
gecastreerd, gevaccineerd, ontwormd en medisch behandeld. In

landen wereldwijd waren werkgebieden
voor zwerfdierenhulp.
VIER VOETERS JAARVERSLAG 2019
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Bulgarije werden 4.516 dieren gesteriliseerd, in Oekraïne 2.275
en in Roemenië 5.060.
Naast de sterilisaties redden teams van FOUR PAWS ook gewonde
en zieke honden en katten. De meeste dieren werden door auto's
aangereden, maar sommige waren ook neergeschoten of gemarteld. De dieren worden in onze klinieken behandeld en vaak
maandenlang verzorgd. Zodra ze weer gezond zijn, worden ze
bij nieuwe eigenaren geplaatst.
FOUR PAWS ondersteunt ook het dierenasiel Speranta in Roemenië, waar bijna 600 voormalige straathonden wachten op
nieuwe gezinnen.
In de Oekraïense gemeente Zhytomyr heeft FOUR PAWS met
succes een proefproject afgerond om de populatie zwerfhonden
te verkleinen. Binnen drie jaar werden 2.000 zwerfhonden gecastreerd. Met de hulp van FOUR PAWS was deze gemeente één van
de eerste in de Oekraïne die haar eigen kliniek voor zwerfdieren
opende. Inmiddels kan ze het project zelfstandig voortzetten.
In de Roemeense stad Galati is FOUR PAWS in 2019 een nieuw
project gestart ter ondersteuning van lokale initiatieven voor

een humane en verantwoorde behandeling van zwerfdieren.
Ook hier is het doel een duurzaam project op te zetten, zodat
het aantal zwerfhonden op de lange termijn vermindert en hun
levenskwaliteit verbetert.
Er werd ook een een zwerfhonden-telling uitgevoerd in Galati;
in december 2019 was er een populatie van circa 2.360 dieren.
Door dieren ondersteunde interventie
In het Roemeense therapiecentrum van FOUR PAWS namen tien
kinderen met een handicap vorig jaar gratis deel aan in totaal 210
therapiesessies met voormalige zwerfhonden. Ook bezochten
de honden één keer per week 70 senioren in het Floare Rosie
verpleeghuis in Boekarest. Daarnaast hielpen de dieren en hun
trainers 380 studenten en 191 medewerkers om met stress om
te gaan en bezochten ze 120 schoolkinderen.
In Bulgarije werden 222 gratis sessies gehouden voor 34 kinderen. In de Oekraïne trainde het team nog twee zwerfhonden
om therapiehonden te worden, presenteerde het project op
evenementen en organiseerde 65 gratis therapiesessies met
gehandicapte kinderen.

Vooruitzichten 2020
Om de slechte situatie van zwerfdieren in Zuidoost-Azië verder
te verbeteren, zal FOUR PAWS de zorg voor zwerfdieren en de
samenwerking met lokale belanghebbenden blijven uitbreiden. In
2020 moeten in de hele regio minstens 12.000 honden en katten
worden behandeld en gecastreerd. Het educatieve werk en de campagne tegen honden- en kattenvlees zal ook worden voortgezet.
Het Cats Matter Too project in Vietnam zal worden uitgebreid
om eigenaren van huisdieren, lokale hotels en bedrijven in staat
te stellen beter gebruik te maken van de veterinaire diensten.
In Cambodja zal het aantal verzorgde pagodes worden verhoogd
van 32 naar 40, waardoor er nog eens 400 zwerfdieren bijkomen.
In Indonesië zal het eerste digitale dierenwelzijnsplatform online
gaan om het grote publiek, leerkrachten en het Indonesische Ministerie van Onderwijs meer bewust te maken van het probleem
rond de zwerfdieren. Dit gebeurt met de steun van de partnerorganisatie Jakarta Animal Aid Network.
Op Bali zal FOUR PAWS een centrum voor diergeneeskundige
zorg openen, de ‘Dharma Vet Care’. In de kliniek kunnen dieren

in de toekomst uitgebreide medische zorg krijgen en gecastreerd
worden.
Op Borneo is de castratie van minstens 300 straatdieren gepland.
In Myanmar moet in 2020 ongeveer 30 procent van de geplande
doelstelling van een miljoen vaccinaties tegen hondsdolheid
worden bereikt.
In Oost-Europa zal FOUR PAWS zich richten op de uitvoering
van duurzame projecten op basis van het principe van hulp voor
zelfhulp. Daarbij zetten de partnergemeenschappen zich actief
in om de leefomstandigheden van zwerfhonden en -katten in
hun gebied op de lange termijn te verbeteren. Daartoe maken
zij gebruik van aanloopsteun van FOUR PAWS, maatregelen zoals adoptiecampagnes, bijscholing van politie en dierenartsen,
onderwijs op scholen en natuurlijk systematische castratie- en
inentingscampagnes.
Ook in 2020 zal FOUR PAWS meer dan 12.000 zwerfdieren in
Oost-Europa castreren en medisch behandelen. In de Roemeense
stad Galati zal de populatie zwerfdieren opnieuw worden geteld
om het succes aan te tonen van de CNVR-methode die door FOUR
PAWS wordt toegepast.
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Handel in honden- en kattenvlees
Gestolen en gedood voor consumptie
Uitgangspositie
In heel Azië worden naar schatting jaarlijks meer dan 30 miljoen
honden en katten voor hun vlees gedood. Handelaren vangen
zwerf- en huisdieren, proppen ze in kleine kooien en vervoeren
ze soms dagenlang zonder voedsel en water. Hun barbaarse reis
eindigt op markten, in slachthuizen of in restaurants, waar ze op
een uiterst wrede manier worden gedood.
De handel in honden- en kattenvlees is niet alleen een ernstig
probleem voor het dierenwelzijn, maar brengt ook aanzienlijke
risico’s met zich mee voor de volksgezondheid. Door het vervoer
over lange afstanden van de honden en katten met een onbekende
gezondheidsstatus, de slacht en de consumptie kunnen gevaarlijke
ziekteverwekkers zeer gemakkelijk worden verspreid.
De dodelijkste ziekte daarbij is misschien wel hondsdolheid,
omdat die het vaakst door honden op mensen wordt overgedragen. In veel landen in Zuidoost-Azië is de handel in honden- en
kattenvlees onverminderd actief, inclusief winkels die daarvoor
openlijk reclame maken.
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Doelstelling
Voor 2030 wil FOUR PAWS een einde maken aan de handel in
honden- en kattenvlees in Cambodja, Vietnam en Indonesië.
FOUR PAWS is van plan bij de regeringen van deze landen te
lobbyen om ervoor te zorgen dat ze de risico’s erkennen die de
handel in honden- en kattenvlees met zich meebrengt en wetten
invoeren die het slachten, verkopen en consumeren van honden
en katten verbieden.

Campagne 2019
In 2019 heeft de internationale campagne van FOUR PAWS – zowel internationaal als in de drie Zuidoost-Aziatische landen – de
aandacht gevestigd op de miljoenen gestolen huisdieren die elk
jaar het slachtoffer worden van de handel en op de eigenaren van
de gestolen gezelschapsdieren.

Een petitie met een oproep aan de regeringen van Cambodja,
Vietnam en Indonesië om de handel in honden- en kattenvlees
te verbieden, had in de loop van het jaar meer dan 400.000 ondertekenaars.
Ook deed FOUR PAWS in alle drie de landen uitgebreid onderzoek
om een accuraat beeld te krijgen van de situatie. Tijdens verschillende onderzoeken in slachthuizen zijn veel honden en katten
gered. Ze kregen veterinaire zorg en gingen na hun herstel naar
een liefdevol thuis. FOUR PAWS sloot verder een hondenslachterij
en voerde gesprekken met de overheid over samenwerking van de
beëindiging van de handel in honden- en kattenvlees.
Cambodja
FOUR PAWS heeft de handel in hondenvlees in het land uitgebreid
onderzocht en een marktonderzoek gehouden onder consumenten van hondenvlees in het hele land.
Sinds 2018 werkt FOUR PAWS in Cambodja nauw samen met het
Actiecentrum tegen Landmijnen, een invloedrijke overheidsorganisatie, en met Animal Rescue Cambodia een belangrijke lokale
dierenbeschermingsorganisatie.
Door middel van een gezamenlijke workshop kon FOUR PAWS de
allereerste overheidsbijeenkomst over de handel in hondenvlees
organiseren, waarbij meer dan 70 overheidsvertegenwoordigers
betrokken waren. De overgrote meerderheid van de deelnemende
regeringsfunctionarissen zei bereid te zijn een einde te maken aan
de handel in honden- en kattenvlees. In aanvullende vergaderingen
heeft FOUR PAWS gelobbyd bij andere overheidsinstanties en de
lokale overheid van Siem Reap om ditzelfde doel na te streven. Een
publieke voorlichtingscampagne via de media en posters op Tuk
Tuk’s in de hoofdstad Phnom Penh benadrukte de oproep nog eens.
In oktober kon het team met succes een hondenslachterij in
de provincie Takeo sluiten door de eigenaar te helpen met de
omschakeling naar het verbouwen van rijst en groenten. Voor

30 mln.

400.000

honden en katten worden jaarlijks
in Zuidoost-Azië 30 miljoen voor
vleesconsumptie gedood.

mensen hebben de petitie tegen de handel in
honden- en kattenvlees ondertekend.

de sluiting vonden jaarlijks ongeveer 2000 honden de dood in
het voormalige slachthuis. De exploitant heeft een schriftelijke
verbintenis ondertekend om nooit meer in de handel in hondenen kattenvlees te werken of deze te ondersteunen. Alle honden
werden gered, medisch behandeld en ter adoptie aangeboden.
Vietnam
Elk jaar worden in Vietnam zo’n vijf miljoen honden en meer dan
een miljoen katten voor consumptie gedood, waaronder talloze
huisdieren. De handel in kattenvlees is nog minder goed gedocumenteerd dan die van het hondenvlees. Daarom was dit voor
FOUR PAWS een focuspunt bij onderzoek in Vietnam.
In Hanoi en Ho Chi Minh City werd consumenten gevraagd naar
de consumptie van honden- en kattenvlees. Daarnaast voerde het
team van FOUR PAWS een publieksvoorlichtingscampagne met
posters op 95 taxi's werd in Hanoi. Het werk van FOUR PAWS werd
ondersteund door de lokale dierenwelzijnsorganisaties PAWS for
Compassion en Vietnam Cat Welfare.
Indonesië
FOUR PAWS is lid van Dog Meat Free Indonesia coalitie (DMFI) die
actief is geweest in het uitvoeren van undercover onderzoeken,
lobbyen bij de overheid en bewustwording van het publiek. In april
2019 bleek uit een grootschalig onderzoek op het eiland Java dat
elke maand 13.700 honden worden gevangen of gestolen. Nadat ze
naar slachthuizen in Surakarta zijn gestuurd, kwamen de honden

terecht in een van de 82 stadsrestaurants die gespecialiseerd zijn
in hondenvleesgerechten.
FOUR PAWS bereikte een positief resultaat toen de lokale overheid in Karanganyar Regency reageerde op de oproepen van de
DMFI om actie te ondernemen. Overheidsambtenaren hebben de
handel in hondenvlees aan de kaak gesteld en ondersteunden de
restaurants met nieuwe businessmodellen.
Dat leidde tot veel media-aandacht in het hele land en tot intentieverklaringen van andere lokale autoriteiten. Ze beloofden in
de toekomst harder op te treden tegen de handel in hondenvlees.

Vooruitzicht 2020
In samenwerking met de autoriteiten en regeringen blijft FOUR
PAWS campagne voeren voor een verbod op de handel in honden- en kattenvlees in Cambodja, Vietnam en Indonesië. Meer
samenwerking met de toeristische industrie en touroperators
moet de druk op de regeringen verhogen.
FOUR PAWS zal verder onderzoek doen, slachthuizen sluiten en
dieren redden. Zowel in Zuidoost-Azië als internationaal zal verdere
voorlichting worden gegeven over de wrede handel in honden- en
kattenvlees. De resultaten van het uitgebreide onderzoek in 2019
zullen begin 2020 worden gepubliceerd.
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Illegale puppyhandel
Zorgen voor transparantie en het opsporen van dealers
42

Uitgangspositie

Doelstelling

Elk jaar worden in Oost-Europa massaal en onder gruwelijke omstandigheden miljoenen puppy's gefokt. Ze worden veel te vroeg
van hun moeder gescheiden en met valse ID's, ernstig ziek, niet
gevaccineerd en besmet met wormen anoniem via internet aan
mensen in West-Europa verkocht.

Met een internationale campagne tegen de illegale handel in
puppy's stuurt FOUR PAWS aan op veranderingen in de wetgeving
op Europees en nationaal niveau om het welzijn van dieren in de
fokkerij en de verkoop van huisdieren te verbeteren.

Veel honden sterven enkele dagen na aankoop aan gevaarlijke
infectieziekten, sommige overleven het transport niet eens. Ook
hebben veel dieren hun hele leven gedragsproblemen als gevolg
van de traumatische ervaringen in hun eerste levensweken. De
nietsvermoedende nieuwe eigenaren krijgen soms met hoge
veterinaire kosten te maken; verkopers adverteren anoniem op
platforms en kunnen daardoor niet ter verantwoording worden
geroepen. Jaarlijks worden ongeveer 2,4 miljoen puppy's online
te koop aangeboden. De handelaren maken een geschatte winst
van 1,5 miljard euro.

2,4 mln.
puppy’s worden jaarlijks
online verkocht.

Het belangrijkste doel van de campagne is ervoor te zorgen dat
elke betrokken persoon kan worden getraceerd, van de fokker tot
de verkoper tot de eigenaar. Pas dan kunnen ze verantwoordelijk
worden gesteld als blijkt dat een puppy uit een hondenfabriek
kwam, illegaal werd geïmporteerd of ziek was.

Belangrijkste activiteiten in 2019
Ter gelegenheid van de nieuwe dierengezondheidswet van de
EU ontwikkelde FOUR PAWS in 2019 een ‘modeloplossing’ voor
volledige traceerbaarheid van de online handel in honden en

1,5 mld.

katten in de EU. Die EU-verordening verplicht alle bedrijven en
plaatsen waar dieren worden verkocht om zich te registreren in
een databank. De modeloplossing van FOUR PAWS heeft niet
alleen gevolgen voor de bedrijven en plaatsen waar dieren worden verkocht, maar voor alle mensen die online honden en katten
verkopen – commercieel of privé – en kan zo de anonimiteit van
online handelen effectief beëindigen.
Volgens het ontwerp moeten alle honden in de EU door een
dierenarts worden gechipt en in de respectievelijke nationale
dierendatabase geregistreerd. Persoonlijke gegevens van de eigenaar worden ingevoerd en gecontroleerd. Het plaatsen van een
advertentie voor de verkoop van een dier zal pas mogelijk zijn als
het dier correct is gechipt en geregistreerd en de identiteit van de
eigenaar is geverifieerd. Aangezien dit het mogelijk zou maken
de criminele handelaren te vervolgen, zou het aanbieden van de
zieke dieren uit Oost-Europa onrendabel worden.
Om de implementatie van deze oplossing in de EU-lidstaten te
bevorderen, heeft FOUR PAWS een gedetailleerd rapport gemaakt
waarin wordt uitgelegd hoe de modeloplossing werkt.

In Duitsland protesteerde FOUR PAWS vorig jaar vóór de
eBay-verkopersconferentie in Keulen, nam deel aan een panel
van experts op het gebied van puppyhandel in de Duitse Bondsdag en hield op staats- en federaal niveau talrijke gesprekken
met politici.
FOUR PAWS sprak ook met relevante online platforms en lanceerde
een nieuwe petitie op Vier-pfoten.de/welpenhandel voor een
veilige online handel in honden en katten.
In Nederland heeft FOUR PAWS onderzoek gedaan naar illegale
online handel in puppy's: op Marktplaats, die eigendom is van eBay
Inc., worden op de advertentiepagina's op grote schaal zieke en
getraumatiseerde puppy's verkocht. Een deel van de pups kwam
van fokkerijen in Oost-Europa. FOUR PAWS ondersteunde in
2019 ook de vervolging van een puppy-handelaar in Slowakije,
die via advertenties op eBay honderden zieke puppy's verkocht
aan nietsvermoedende consumenten in Duitsland.

Vooruitzicht 2020

Tijdens vergaderingen en evenementen in Duitsland, Oostenrijk,
België, Finland en Oekraïne heeft FOUR PAWS de modeloplossing
gepresenteerd om de illegale puppyhandel te beëindigen. Daarnaast sprak FOUR PAWS ook met belangrijke nationale stakeholders
in Bulgarije en Zwitserland.

FOUR PAWS zal zich in 2020 blijven inzetten voor het beëindigen
van de illegale handel in puppy's en de anonieme onlinehandel
met dieren. Daartoe biedt de organisatie online portals aan om
deel te nemen aan de modeloplossing en vraagt hen daarmee de
anonieme en illegale puppyhandel op hun platformen te stoppen.
Daarnaast zal er een nieuw verslag over de handel in puppy's in
de EU worden opgesteld, onder meer om de immense omvang
van de handel te onderstrepen.

In Oostenrijk heeft FOUR PAWS in oktober 2019 ook een klacht
ingediend tegen drie platforms (tiere.at, kleinmachen.at en bazos.
at). In tegenstelling tot de bepalingen van de Oostenrijkse dierenwelzijnswet die sinds 2017 van kracht is, hadden ze advertenties
van particuliere aanbieders online geplaatst.

Bovendien zal FOUR PAWS de strijd tegen de illegale handel in
puppy's en kittens voortzetten door middel van intensief onderzoek, lobbywerk en public relations om de consument bewust te
maken van adoptie uit opvangcentra en verantwoorde aankoop
van huisdieren.

Nationale activiteiten

euro verdienen handelaren daar
jaarlijks aan, wordt geschat.
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Campagnes voor productiedieren
Voor mens, dier en milieu

VOEDING
Uitgangspositie
Het aantal productiedieren in Europa is veel groter dan het aantal
mensen op het continent. Maar de meeste mensen zijn zich daar
nauwelijks van bewust. Intensieve veehouderij, die – ongeacht
dierenwelzijn – gericht is op een zo hoog mogelijke productie
tegen zo laag mogelijke prijzen, maakt de dieren onzichtbaar.
Gefokt voor topprestaties, zien veel dieren nooit het daglicht. Er
zijn geen voorzieningen voor hun natuurlijke behoeften. De dieren zijn aan de systemen aangepast, zodat ze in kleine stallen en
kooien kunnen worden gehouden: snavels worden geknipt, staarten worden gecoupeerd en de hoornaanzet wordt weggebrand.

Doelstellingen
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FOUR PAWS vecht al jaren om het houden van productiedieren
te verbeteren. Daarbij gaat het met name om het bestrijden van
de meest wrede praktijken in de veehouderij en het verbeteren
van gevestigde houderij-systemen. Ook zet de organisatie zich in
voor het eten van minder vlees en dierlijke producten.
Er worden verschillende middelen gebruikt om verandering
te bewerkstelligen: educatie via traditionele en sociale media,
lobby op politiek niveau en campagnes om de voedingsindustrie
verantwoordelijkheid te laten nemen.

Belangrijkste activiteiten in 2019
Het veetransport kwam breeduit in de media in november 2019 bij
het zinken van een schip met 14.000 schapen in Roemenië. FOUR
PAWS nam deel aan de redding van de overlevende schapen van
het beschadigde schip en zorgde vervolgens voor een beter onderkomen van de dieren. De organisatie gebruikte het incident om
het probleem opnieuw onder de aandacht te brengen en de EU
op te roepen het vervoer van levende dieren naar landen buiten
de EU te verbieden.
De meeste slachtdieren ondergaan kort voor hun dood een langdurige beproeving: ze worden uren of zelfs dagen in vrachtwagens
gepropt en naar de slachthuizen vervoerd. Nauwelijks pauzes, bijna
geen eten, nauwelijks water en daardoor pure stress. Bijzonder
slecht ziet het er uit wanneer de dierentransporten naar landen
buiten de EU gaan. In 2019 weigerde een officiële Duitse dierenarts voor het eerst het vervoer van dieren naar Oezbekistan, 5000
kilometer verderop, toe te staan.

In 2019 kreeg FOUR PAWS ook opnieuw te maken met de niet-duurzame omstandigheden bij de productie van buffelmozzarella. Uit
onderzoek in Zuid-Italië bleek opnieuw dat de buffelhouderij in veel
gevallen niet is verbeterd. FOUR PAWS nam vervolgens contact
op met supermarktketens in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland
om ervoor te zorgen dat in hun aanvoerketens werd gewerkt aan
verbeterd dierenwelzijn.

Vooruitzicht 2020
Om verbeteringen in de veehouderij te bespreken, zal FOUR PAWS
in 2020 een ontmoeting hebben met het Italiaanse DOP-consortium, waarbij de meeste producenten van buffelmozzarella zijn
aangesloten. Daarnaast wordt de dialoog met de supermarkten
voortgezet zodat in de toekomst ook premium producten als buffelmozzarella hand in hand gaan met eersteklas veeteelt.
FOUR PAWS zal in 2020 steeds meer de aandacht vestigen op het
leed van dieren bij het vervoer van levende dieren en pleit voor
een verbod op transporten over lange afstand.
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De EU-verordening inzake het vervoer van dieren moet dringend
worden herzien en vervoer van deze dieren langer dan acht uur
moet niet meer toegestaan worden.

‘STOP DE KOOIEN’
Uitgangspositie
In de intensieve veehouderij brengen zeugen vele maanden van
hun leven door in krappe kratten. Veel legkippen en konijnen
kennen niets anders dan tralies voor hun ogen en onder hun
voeten. Kalveren worden een paar dagen na de geboorte van
hun moeders gescheiden en in boxen gehouden die nauwelijks
groter zijn dan zijzelf.
Om aan al deze misstanden een einde te maken, zijn ruim 175
organisaties voor het eerst in de geschiedenis samengekomen
en hebben zij gezamenlijk het Europese burgerinitiatief ‘End the
Cage Age’ (‘Stop de kooien‘) gelanceerd. Doelstelling: één miljoen
handtekeningen verzamelen voor het beëindigen van het houden
in kooien in Europa zodat de Europese Commissie het onderwerp
op de agenda moet zetten. Aan het einde van de ondertekeningsfase op 11 september 2019 waren er in heel Europa ongeveer 1,65
miljoen handtekeningen verzameld. FOUR PAWS kon 350.000
mensen overtuigen om het Europees burgerinitiatief te steunen.

Vooruitzicht 2020
De handtekeningen van het Europees burgerinitiatief worden
gecontroleerd en daarna aan de Europese Commissie overhandigd. De commissie heeft zes maanden de tijd om het onderwerp
op de agenda te zetten. FOUR PAWS blijft via public relations en
lobbyen druk uitoefenen.

TEXTIEL
Uitgangspositie
Dierlijke producten, zoals dons, veren, wol en leer spelen een belangrijke rol in de textielindustrie. Helaas is de productie van deze
materialen vaak verbonden met dierenleed. Dons wordt soms uit
nog levende eenden en ganzen gescheurd (levend plukken). Of
het komt van boerderijen waar de dieren op een pijnlijke manier
worden vetgemest voor ganzenlever (folie gras).

Mulesing is een gangbare praktijk bij de wolproductie in Australië: bij lammeren worden zonder verdoving grote stroken
huid rond de staart afgesneden, zodat er geen vliegenmaden
in kunnen nestelen. Door campagnes voor betere bescherming
van de dieren beseffen veel bedrijven dat ze het anders kunnen
en moeten doen.
FOUR PAWS ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen van duurzaamheidsrichtlijnen en is betrokken bij de ontwikkeling van dons-,
wol- en leernormen, met name de Responsible Down Standard
(RDS) en de Responsible Wool Standaard (RWS).
Sinds 2015 neemt FOUR PAWS of VIER VOETERS in Nederland
deel aan het IMVO Convenant Kleding en Textiel en maakt ook
deel uit van de stuurgroep. De overeenkomst is een coalitie van
industrie, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid. Van de circa 90 bedrijven die zijn aangesloten
bij het Convenant wordt verwacht dat zij werken aan beter dierenwelzijn in hun productieketens. Deelname aan het Convenant
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is belangrijk voor FOUR PAWS, omdat Nederland als eerste land
eist van de textielbedrijven dat ze bij de productie van kleding
rekening houden met dierenwelzijn.
Met steun van FOUR PAWS heeft het IMVO-convenant specifieke
informatie gepubliceerd over het lijden van dieren bij de productie
van wol, dons, bont, zijde en leer.
Ook het campagne- en mediawerk van FOUR PAWS wijst regelmatig op de misstanden bij het houden van dieren waarvan de wol,
huid en dons worden gebruikt door de textielindustrie.

Belangrijkste activiteiten in 2019
FOUR PAWS voert al jaren campagne voor strengere criteria voor
dierenbescherming met de Responsible Down Standard (RDS),
waarmee textielbedrijven hun donsproducten kunnen laten certificeren als ‘verantwoord geproduceerd’. Door te protesteren
tegen een voorgenomen versoepeling van de richtlijnen zorgde
FOUR PAWS er in 2019 voor dat de criteria van de RDS niet minder streng werden.
Voor het IMVO Convenant Kleding en Textiel coördineerde FOUR
PAWS in 2019 de publicatie van Engelstalige dierenwelzijns-factsheets over de meest gebruikte materialen van dierlijke oorsprong:
bont, wol, leer, dons en zijde. De informatie was in 2018 al ontwikkeld met input van meerdere partijen binnen het convenant.
FOUR PAWS zorgde ervoor dat de informatie nu ook kan worden
gebruikt door internationale spelers om hun kledingproductie

diervriendelijker te maken.
Ook hielp FOUR PAWS het secretariaat van het convenant met
gedetailleerde informatie over productiemethodes van bijvoorbeeld alpacawol en keurmerken die helpen om risico’s op groot
dierenleed af te dekken.
Verder kondigden sommige bedrijven in 2019 al aan dat ze de
traceerbaarheid van wol zouden verbeteren, een uitgebreid
dierenwelzijnsbeleid zouden opstellen of in de toekomst volledig zouden stoppen met de verkoop van merinowol. Daarnaast
realiseerden diverse tv-reportages en een interview in Der
Spiegel een groot bereik en genereerden ze grote publieke
belangstelling.
Het Spiegel-artikel werd overgenomen door een grote Australische
website over schapen, zodat het onderwerp ook in Australië op
de agenda stond waar mulesing op grote schaal plaatsvindt. De
grote Australische winkelketens Target en K-mart hebben publiekelijk toegezegd om alleen wolproducten zonder mulesing aan
te bieden – een grote stap voorwaarts en een sterk signaal voor
de Australische schapenboeren.

Vooruitzicht 2020
Om steeds meer textielmerken te motiveren om mulesing in de
toekomst in hun toeleveringsketens volledig uit te sluiten, zal FOUR
PAWS blijven praten met de textielindustrie. Daarnaast komt er
een lijst met honderd textielmerken die nu al maatregelen nemen
tegen mulesing.
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Hulp bij natuur- en milieurampen
Internationale operaties

Uitgangspositie

Belangrijkste activiteiten in 2019

Natuur- en milieurampen treffen zowel mens als dier. Maar terwijl
mensen kunnen vluchten, hebben vooral boerderij- en huisdieren
hulp nodig. Wanneer overstromingen of aardbevingen dorpen
en gewassen vernietigen, is het vee vaak de laatste bron van levensonderhoud voor hun eigenaren. Het redden van deze dieren
zorgt ervoor dat mensen in armere streken in hun levensonderhoud kunnen voorzien en geeft ze hoop. Dierenhulp levert een
belangrijke bijdrage aan het humanitaire werk.

Uitbreiding van internationale netwerken
Vorig jaar heeft het noodhulpteam nieuwe samenwerkingsverbanden gesloten. In de Filippijnen zal FOUR PAWS bij noodhulpoperaties in de toekomst samenwerken met de Global Alliance for Rabies
Control (GARC) en in Italië met de dierenbeschermingsorganisatie
Lega anti vivisezione (LAV).

Doelstelling
FOUR PAWS grijpt in wanneer dieren acuut gevaar lopen door
milieurampen en natuurrampen. Het doel is zo snel mogelijk ter
plaatse te zijn en de situatie voor mens en dier te verbeteren.
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Project
Sinds 2004 biedt FOUR PAWS actieve hulp voor dieren bij rampen. Het ervaren team van dierenartsen, reddingswerkers en
rampenmanagers is al in veel noodgebieden ingezet, zoals Sri
Lanka (tsunami's 2004, 2005), Zimbabwe en Kenia (droogte
2009), India, Pakistan en Myanmar (moesson-over-stromingen
2007, 2010, 2011, 2015 , 2016), de Filippijnen (tyfoons 2013,
2014), Servië en de VS (overstromingen 2014, 2018), Puerto
Rico (orkaan 2017).

EU-project DRIVER +
In augustus 2019 nam FOUR PAWS in het Oostenrijkse Leoben deel
aan de conferentie ‘DRIVER +’. In het DRIVER + -project worden
verschillende technologieën voor crisisbeheersing bij calamiteiten
samengebracht. Realtime luchtopnames leveren een belangrijke
bijdrage aan het overzien van de situatie in een rampgebied en
daarmee aan de gerichte planning van hulpmissies. Het project
wordt door de Europese Commissie gefinancierd.
Inzet van noodhulp in India
Op 3 mei 2019 trof de tropische storm FANI grote delen van het
Indiase district Puri aan de Golf van Bengalen. Zware regenbuien
en windsnelheden tot 240 kilometer per uur verwoestten het
kustgebied. 42 levens gingen door de cycloon verloren. Huizen,
landbouwgrond, wegen, water- en elektriciteitsleidingen lagen
in puin. Veel dieren stierven.

Het team redt en evacueert dieren, behandelt en vaccineert ze,
verdeelt voer en bouwt noodhutten. FOUR PAWS werkt ter plaatse
nauw samen met lokale en internationale hulporganisaties en
ondersteunt dierenhulpprojecten van andere organisaties. Elk lid
van het reddingsteam is opgeleid voor de operaties.

Samen met partnerorganisatie Blue Cross of India zorgden dierenartsen van FOUR PAWS voor de weinige overlevende boerderij- en huisdieren in de getroffen regio. In acht dorpen werden
140 runderen en tien honden en katten behandeld. Met name de
boerderijdieren waren ernstig gewond geraakt door omvallende
stallen en bomen.

342

18

dieren heeft het
noodhulpteam gered.

vrijwilligers zijn getraind in wereldwijde
rampenoperaties.

Vooruitzicht 2020
In het werk van FOUR PAWS blijft rampenbestrijding
voor mens en dier een centraal aandachtspunt. Bij een
wereldwijde ramp bekijkt het noodhulpteam of en hoe
hulp kan worden verleend.
Om zo snel mogelijk te kunnen reageren bij een calamiteit en met lokale partners samen te werken, worden
de netwerken en samenwerkingsverbanden in 2020
verder uitgebreid.
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Om effectieve maatregelen voor rampenpreventie te
ontwikkelen, is FOUR PAWS van plan samen te werken
met overheden en lokale gemeenschappen. In 2020
wordt het trainingsprogramma voor vrijwilligers herzien
en worden nieuwe vrijwilligers opgeleid.
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Hulp voor dieren in oorlogen
Internationale operaties
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was betrokken bij de politieke onrust in Egypte en Libië in 2011,
in de Gazastrook van 2014 tot 2017 en in Irak en Syrië in 2017.

Belangrijkste activiteiten in 2019
Uitgangspositie

Project

Oorlogen en politieke onrust dwingen miljoenen mensen over de
hele wereld hun land te ontvluchten. Tijdens gewelddadige botsingen worden naast honderdduizenden menselijke slachtoffers
ook talloze dieren gedood. Bommen vallen op dierentuinen en
dierenparken: in verbrijzelde verblijven vegeteren de weinige
overlevenden vaak maanden, soms zelfs jaren. Er is een gebrek
aan medische zorg en voedsel en vaak eten de wilde dieren – die
tot op het bot uitgemergeld zijn – elkaar op vanwege de honger.

Het reddingsteam van FOUR PAWS haalt alles uit de kast om toegangsvergunningen te krijgen voor betwiste of onstabiele regio's.
Tot die tijd ondersteunt FOUR PAWS vrijwilligers ter plaatse om de
dieren van voer te voorzien. Een reddingsmissie uit een oorlogsof crisisgebied vereist maanden voorbereiding. De operaties zelf
zijn moeilijk omdat de lokale situatie en politieke omstandigheden
per uur kunnen veranderen.

Doelstelling
FOUR PAWS grijpt in op plaatsen waar dieren door oorlog of politieke onrust in gevaar worden gebracht. Doel is de acute nood
van de dieren zo snel mogelijk te verlichten en hun situatie in de
dierentuinen te verbeteren. In overleg met de desbetreffende
autoriteiten worden zoveel mogelijk dieren naar veilige onderkomens gebracht.

Gaza
Het Midden-Oostenconflict laait keer op keer op in de Gazastrook.
Door decennia van conflicten ontbreekt het de regio aan voedsel
en medische zorg voor mens en dier. Veel dierentuinen zijn door
bombardementen vernietigd.
In april 2019 heeft FOUR PAWS in totaal 47 dieren uit een verwaarloosde privé-dierentuin in de stad Rafah in de Gazastrook
geëvacueerd, waaronder vijf leeuwen.

In het team van FOUR PAWS – dat speciaal is opgeleid voor de
inzet in oorlogsgebieden – werken dierenartsen, dierverzorgers
en reddingswerkers Zodra het team een crisisgebied mag betreden, werkt het de klok rond en behandelt het de – soms ernstig
gewonde en uitgehongerde – dieren.

Er waren maanden voorbereiding nodig om vergunningen te
verkrijgen en logistieke hindernissen te overwinnen. Aangezien
de grensovergang tussen Gaza en Israël slechts 24 uur open was,
werkte het team ter plaatse toen onder enorme tijdsdruk.

FOUR PAWS werkt ter plaatse nauw samen met de overheid, lokale
politici, autoriteiten en vrijwilligers en voorziet iedereen van haar
eigen specialistische kennis. Het reddingsteam van FOUR PAWS

De dierenartsen brachten de wilde dieren onder narcose en zorgden zo nodig voor eerste hulp. Vervolgens werden alle dieren op
een vrachtwagen geladen en veilig via Israël naar Jordanië, naar

het station New Hope en het Al Ma’wa for Nature and Wildlife
Wildlife Centre gebracht. Twee van de leeuwen reisden later
door naar LIONSROCK, het Zuid-Afrikaanse reservaat voor grote
katachtigen van FOUR PAWS.
Libanon
Sinds oktober 2019 wordt Libanon geteisterd door politieke onrust
en demonstraties. Door het ingestorte banksysteem konden twee
dierentuinen in het zuiden van het land geen voer meer kopen voor
hun dieren. In november reisde het noodhulpteam van FOUR PAWS
naar de dierentuinen om de lijdende wilde dieren van voedsel te
voorzien. Twee Syrische bruine beren en een jonge leeuwin kregen urgente medische hulp. Om verdere voederleveringen voor
de dierentuin en de lokale hulpprojecten van de vereniging voor
dakloze honden en katten te ondersteunen, heeft FOUR PAWS
ook de lokale dierenbeschermingsvereniging Animals Lebanon
financieel geholpen.

Vooruitzicht 2020
In 2020 wordt de noodhulp voor dieren in oorlogs- en crisisgebieden voortgezet. Bij elke crisis controleert het reddingsteam samen
met het bestuur van FOUR PAWS of en hoe hulp kan worden verleend. De veiligheid van het operationele team staat voorop.
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Lobbyen voor dierenwelzijn
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Het Europese kantoor van FOUR PAWS is de schakel tussen de
landenkantoren in Europa en de politieke instellingen van de EU.
De medewerkers volgen actuele ontwikkelingen in de EU-politiek,
ontwikkelen lobbystrategieën en organiseren bijeenkomsten of
conferenties met vertegenwoordigers van de EU-Commissie, het
EU-Parlement of de EU-lidstaten.
FOUR PAWS adviseert de instellingen en de politici over alle kwesties die van belang zijn voor dierenwelzijn, toont haar bezorgdheid
en doet voorstellen. Doel is de wetgeving over dierenwelzijn in
de EU te verankeren.

Belangrijkste activiteiten in 2019
Europese verkiezingen
In aanloop naar en na afloop van de Europese verkiezingen in mei
2019 heeft het Europese bureau van FOUR PAWS bij de kandidaten
intensief gelobbyd over dierenbeschermingskwesties.
Europees platform voor dierenwelzijn
Als lid van het Europees Platform voor dierenwelzijn, een initiatief
van de Europese Commissie, is het Europese bureau van FOUR PAWS
in 2019 bijzonder actief geweest in de twee werkgroepen ‘Live
transport van landbouwhuisdieren’ en ‘Illegale handel in huisdieren’.
In november 2019 werd het ongeluk met een vrachtschip voor de
Roemeense kust met ruim 14.000 schapen aan boord aangegrepen
om de leden van het Europees Parlement politieke oplossingen te
bieden om het vervoer van levende dieren te beëindigen.

EU-landbouwbeleid
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU heeft
een enorme impact op de landbouw en het welzijn van miljarden dieren. Het Europese hoofdkantoor van FOUR PAWS heeft
bewerkstelligd dat dierenwelzijn een specifieke doelstelling is
van het GLB in 2019.

Vooruitzicht 2020
Het Europese kantoor van FOUR PAWS zal het komende jaar
blijven lobbyen tegen de EU-brede handel in zieke puppy's. Een
belangrijke mijlpaal daarvoor is de stemming van het Europees
Parlement begin 2020 over de verplichte registratie van alle honden en katten in de EU.
Het Europees Bureau van FOUR PAWS zal gedurende 2020 de
onderhandelingen over het toekomstige gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB) met politieke activiteiten ondersteunen.
Aangezien individuele landen een steeds belangrijkere rol in het
toekomstige GLB spelen, gaan besluiten gepaard met overleg in
Brussel en in verschillende lidstaten.
Het team van het Europese Bureau zal ook het Europese burgerinitiatief ‘End the Cage Age’ promoten voor een verbod op het
kooien van landbouwdieren, een campagne voor het beëindigen
van het vervoer van dieren, de bescherming van huisdieren en
een EU-breed verbod van de handel in tijgers voor commerciële
doeleinden.
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2019
Activa

in Euro

Passiva

Financieel overzicht

Vaste activa

36.896

Eigen vermogen

Bezoldiging directie

Inkomsten en uitgaven 2019
Uitgaven 2019

Directie

in Euro

Naam

Petra Sleven

Projecten en Campagnes

Functie

Directeur VIER VOETERS
Nederland

Beheer en Administratie

277.635

Fondsenwerving

754.714

Dienstverband

TOTAAL

Aard (looptijd)

2 jaar

Periode

15 april 2019 - 15 april 2021

Inkomsten 2019

Uren

40 uur per week

Donaties

54

Incidentele subsidies

Bezoldiging (15 april - 31 december 2019)

Vakantiegeld 8% bruto
Eenmalige bruto eindejaarsuitkering
TOTAAL JAARINKOMEN

47.545
692
2.054

Liquide middelen

1.222.378

TOTAAL

2.863.089

Uitgaven 2019

Rentebaten
TOTAAL

2.258.903

Kortlopende schulden

TOTAAL

604.186

2.863.089

2.230.912

3.263.261

Kostenverdeling
Projecten en Campagnes

68 %

Fondsenwerving

23 %
9%

in Euro
2.736.243

9%

909.789
55

34.664

23 %

141
3.680.837

Uitgaven 2019

De uitgaven voor fondsenwerving bedragen in het boekjaar 20,5%
van de totale inkomsten.

50.291

Pensioenlasten premie werkgever

5.312

SV-lasten werkgeversdeel

7.854

TOTAAL 2019

1.603.815

Beheer en Administratie

Nalatenschappen

Bruto loon

Vlottende activa

in Euro

68 %

63.457

Bezoldiging bestuur
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun
werkzaamheden, alleen daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen
worden gedeclareerd.

Vooruitzichten / prognose
De begrote baten voor 2020 zijn 3,000,000 euro; dit zijn baten van donaties,
exclusief de inkomsten van nalatenschappen. De begrote lasten zijn 3,000,000
euro, inclusief de doelbesteding aan projecten en campagnes.
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FOUR PAWS
International
FOUR PAWS hoofdkantoor
VIER PFOTEN International –
gemeinnützige Privatstiftung
Linke Wienzeile 236
1150 Wien, Austria
T: +43 1 545 50 20 0
office@four-paws.org
www.vier-pfoten.org
European Policy Office
VIER PFOTEN –
Stiftung für Tierschutz
Avenue de la Renaissance 19/11
1000 Bruxelles, Belgium
T: +32 2 740 08 88
office@vier-pfoten.eu
www.vier-pfoten.eu

FOUR PAWS
kantoren
AUSTRALIË
FOUR PAWS Australia
2a Level 2, 255 Broadway
Glebe, NSW 2037
GPO Box 2845
Sydney, NSW 2001, Australia
T: +02 1800 454 228
enquiries@four-paws.org.au
www.four-paws.org.au
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BULGARIJE
FOUR PAWS Bulgaria
ul. Pirotska 8, entr. A, fl. 1
1000 Sofia, Bulgaria
T: +359 2 953 1784
office@vier-pfoten.bg
www.vier-pfoten.bg
DUITSLAND
VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz
Schomburgstraße 120
22767 Hamburg, Germany
T: +49 40 399 249 0
office@vier-pfoten.de
www.vier-pfoten.de
VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz
Albrechtstraße 10c
10117 Berlin, Germany
T: +49 302 803 4351
office-berlin@vier-pfoten.de
www.vier-pfoten.de
HONGARIJE
FOUR PAWS Hungary
NÉGY MANCS Alapitvány
Bécsi út 120, 4. emelet
1034 Budapest, Hungary
T: +36 1 301 0149
office@negy-mancs.hu
www.negy-mancs.hu

KOSOVO
FOUR PAWS Kosovo
Bear Sanctuary Prishtina
Mramor, near Badovc Lake
10000 Prishtina, Kosovo
T: +383 45 826 072
www.bearsanctuary-prishtina.org
MYANMAR
FOUR PAWS International Myanmar
Co. LTD
3(B), May Le Kha Road, Mayangone
Township, Yangon, Myanmar
NEDERLAND
Stichting VIER VOETERS
Oostenburgervoorstraat 162
1018 MR, Amsterdam, Netherlands
T: +31 20 625 25 26
office@vier-voeters.nl
www.vier-voeters.nl
OEKRAÏNE
FOUR PAWS Ukraine
12 Yuria Illenka Str.,
Shevchenkivsky District
04050 Kiev, Ukraine
T: +380 680251132
OOSTENRIJK
VIER PFOTEN –
Stiftung für Tierschutz
Linke Wienzeile 236
1150 Wien, Austria
T: +43 1 895 02 02 0
office@vier-pfoten.at
www.vier-pfoten.at
THAILAND
FOUR PAWS International Thailand
FOUR PAWS Foundation
89 AIA Capital Center
20th Floor, Room 2081 and 2083
Ratchadapisek Road
Kwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng
Bangkok, 10400, Thailand
T: +66 2 018 1460 (room 2083)
T: +66 2 018 1459 (room 2081)
VERENIGD KONINKRIJK
FOUR PAWS UK
7-14 Great Dover St,
London, SE1 4YR, United Kingdom
T: +44 207 922 79 54
office@four-paws.org.uk
www.four-paws.org.uk
VERENIGDE STATEN
FOUR PAWS International
36 Bromfield Street, Suite 410
Boston, MA 02108, USA
T: +1 617 942 1233
info@four-paws.us
www.four-paws.us
VIETNAM
FOUR PAWS Vietnam
NGA 3 Village, Cuc Phuong, Nho Quan
Ninh Binh, Vietnam
T: + 84 2293 666 388
loc.dinh@four-paws.org.vn
fourpawsviet.org

ZUID-AFRIKA
FOUR PAWS South Africa
Westlake Business Park
The Green Building, 9B Bell Crescent
Westlake, 7945
Republic of South Africa
T: +27 21 702 4277
office@four-paws.org.za
www.four-paws.org.za
ZWITSERLAND
VIER PFOTEN –
Stiftung für Tierschutz
Enzianweg 4
8048 Zürich, Switzerland
T: +41 43 31180 90
office@vier-pfoten.ch
www.vier-pfoten.ch

FOUR PAWS
reservaten en
dierenklinieken
BULGARIJE
DANSBERENPARK Belitsa
Adriyanov chark area, 2780 Belitsa
Blagoevgrad District, Bulgaria
T: +359 88 244 1377
ParkZaTancuvashtiMechki
ZWERFDIERENKLINIEK Bankya
ul. Aleksandar Stamboliyski 37
Sofia 1320 District Bankya, Bulgaria
T: +359 888 404 447
DUITSLAND
BERENWOUD Müritz
Am Bärenwald 1, 17209 Stuer, Germany
T: +49 39924 79118
info@baerenwald-mueritz.de
www.baerenwald-mueritz.de
Reservaat TIERART gGmbH
Tierartstraße 1
66506 Maßweiler, Germany
T: +49 6334 9847 377
wildtierauffangstation@tierart.de
www.tierart.de
INDONESIË
Foundation Jejak Pulang
Jl. Balikpapan – Handil
km. 44, RT 01 Kei Margomulyo,
Kecamatan, Samboja, Kabupaten
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,
Indonesia
KOSOVO
BERENWOUD Prishtina
Mramor, near Badovc Lake
10000 Prishtina, Kosovo
T: +383 45 826 072
mobile: +383 44 609 044
www.bearsanctuary-prishtina.org
MYANMAR
ELEPHANTS LAKE
Bago Region
Yenwe reserved forest
Republic of the Union of Myanmar

NEDERLAND
FELIDA opvangcentrum voor grote
katachtigen
Grindweg 22
8422 DN Nijeberkoop, Netherlands
T: + 31 516 451648
office@felidabigcats.org
www.felidabigcats.org
OEKRAÏNE
BERENWOUD Domazhyr
1 Vedmezhy Krai St, Zhornyska
Yavoriv District, 81083, Lviv Region,
Ukraine
T: +380 67 509 3058
bsd-office@four-paws.org
www.bearsanctuary-domazhyr.org
ZWERFDIERENKLINIEK Zhytomyr
FOUR PAWS Ukraine
Sergei Parajanov Street, 87
Zhytomyr, Ukraine
OOSTENRIJK
BERENWOUD Arbesbach
Schönfeld 18, 3925 Arbesbach, Austria
T: +43 2813 76 040
office@baerenwald.at
www.baerenwald.at
UILEN- EN ROOFVOGELSTATION
Haringsee
Untere Hauptstraße 34
2286 Haringsee, Austria
T: +43 2214 480 50
office@eulen-greifvogelstation.at
www. eulen-greifvogelstation.at
ROEMENIË
Dogs for People
Animal-Assisted Therapy Centre
Prelungirea Ghencea Bvd.no. 195
district 6, Bucuresti, Romania
VIETNAM
BERENWOUD Ninh Binh
Cuc Phuong – Bai Dinh Road
Ky Phu Commune, Nho Quan District
Ninh Bình 430000, Vietnam
T: +84 229 3666 388
ZUID-AFRIKA
LIONSROCK Big Cat Sanctuary
Farm Kleinbloemhof
Bethlehem, 9700
Republic of South Africa
T: +27 58 304 1691 (Park)
T: +27 58 304 1003 (Sanctuary)
office@lionsrock.org
www.lionsrock.org
ZWITSERLAND
Arosa Bear Sanctuary
Dorfstrasse / SKZA
7050 Arosa, Switzerland
T: +41 81 378 70 20
baeren@arosa.swiss
www.arosabaerenland.ch

FOUR PAWS
samenwerkingspartners
DUITSLAND
Wildedierencentrum Hamburg/
Schleswig-Holstein
Am Sender 2
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop
Germany
T: +49 4121 4501939
info@wildtier-und-artenschutzzentrum.de
www.wildtierstation-hamburg.de
CAMBODJA
Animal Rescue Cambodia
St. 41BT, House #269
Boeung Tumpun,
Phnom Penh, Cambodia
T: +855 012 340 114
info@ar-cambodia.com
www.ar-cambodia.com
INDIA
Blue Cross of India
1 Eldams Road, Chennai
Tamil Nadu, 600 018, India
T: +91 44 223 00 666, +91 44 223 54 959
bluecrossofindia@gmail.com
www.bluecrossofindia.org
INDONESIË
Bali Animal Welfare Association
Jl. Raya Ubud 35, Ubud,
Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar,
Bali 80571, Indonesia
T: +62 361 981490
www.bawabali.com
Foundation Jejak Pulang
Jl. Balikpapan – Handil
KM. 44 NO. 00 RT. 001 RW. 000
Kel.Margo Mulyo Kec. Samboja
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,
Indonesia

KROATIË
Bear Refuge Kuterevo
Pod Crikvon 103
53225 Kuterevo, Croatia
T: +385 91 5835412
www.kuterevomedvjedi.org
OOSTENRIJK
PFOTENHILFE Lochen
Gutferding 11
Lochen am See 5221, Austria
T: 43 1 8922377
info@pfotenhilfe.org
www.pfotenhilfe.org
POLEN
Zoo Poznań
Ogród Zoologiczny
Krańcowa 81
61-048 Poznań, Poland
T: +48 61 870 95 02
www.zoo.poznan.pl
ROEMENIË
Animal Rescue and Care Association
(ARCA)
B-dul Ion Ionescu de la Brad, no. 61-63
Bucuresti, 013812, Romania
T: +40 723 596 007
leteawildhorses
ANIMAL SOCIETY
Strada Zarii 3, Sector 5,
Bucuresti, Romania
www.animal-society.org
Dog Shelter Speranta
Popesti Leordeni, Ilfov County, Romania
sperantapentruanimale
THAILAND
Headrock Dogs Rescue
71/1 Moo1 Pong Prasart
Bang Saphan, Prachuap Khiri Khan
Thailand
T: +66 89 028 3787
www.headrockdogs.org

Perkumpulan Jaringan Bantuan Satwa
Jakarta (Jakarta Animal Aid Network)
Pulau Kotok Besar Bagian Timur, Kel,
Pulau Panggang, Kab. Administratif,
Kabupaten Kepulauan Seribu, Daerah
Khusus Ibukota
Jakarta, Indonesia
www.jakartaanimalaid.com

VIETNAM
Education for Nature – Vietnam (ENV)
Block 17T5, 17th floor, Room 1701
Hoang Dao Thuy Street
Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
T: +84 24 6281 5424
env@env4wildlife.org
www.env4wildlife.org

JORDANIË
Al Ma’wa for Nature and Wildlife
P.O.Box 69, Amman, 11941
Souf, Jerash, Jordan
T: +962 7 9504 8646
info@almawajordan.org
www.almawajordan.org

Hanoi Wildlife Rescue Center Soc Son
Tiên Duroc, Sóc Són, Hanoi, Vietnam
T: +84 24 3885 3071

KENIA
The David Sheldrick Wildlife Trust
P.O. Box 15555, Mbagathi
00503, Nairobi, Kenya
T: +254 202 301 396
support@sheldrickwildlifetrust.org
www.sheldrickwildlifetrust.org

Paws for Compassion
24a My Da Dông 8, Bác My An, Ngũ
Hành Són, Dà Náng 550000, Vietnam
T: +84 0905 716937
www.pawsforcompassion.org
Vietnam Cat Welfare
Le Hong Phong Street
HÔ. i An, 563889, Vietnam
T: + 84 097 583 2515
www.vietnamcatwelfare.org
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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

