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JAARVERSLAG 2018

Beste lezer,
FOUR PAWS werd dertig jaar geleden in Wenen, Oostenrijk, opgericht. In 2018 hebben we dit dertigjarig bestaan
gevierd door de mouwen op te stropen en een internationaal dierenwelzijnscongres te organiseren. Experts vanuit de
hele wereld discussieerden over de betekenis die dierenbescherming in toekomst moet krijgen.
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Dit jaar redde FOUR PAWS dieren in nood in 23 verschillende landen. In Vietnam en Zwitserland werden nieuwe
berenreservaten geopend. De eerste geredde beren zijn daar reeds geplaatst en zij leven nu in veilige en soortgeschikte
verblijven. Andere beren, maar ook leeuwen en tijgers, vonden een veilig nieuw thuis in een van onze opvangcentra.
Ook onze nieuwe WOUDSCHOOL voor orang-oetanweesjes opende haar deuren op Borneo. Onze dierenartsen
verzorgden, vaccineerden en castreerden tienduizenden zwerfhonden en -katten in Oost-Europa en Zuidoost-Azië.
Ook in de toekomst zullen we individuele dieren uit acute noodsituaties blijven redden. Tegelijkertijd zetten we ons
in om op een duurzame manier dierenleed te voorkomen. En met succes! In Duitsland bijvoorbeeld, sloot de laatste
bontfokkerij haar deuren. En in Oostenrijk werd na lange onderhandelingen en jarenlang campagnewerk het houden
van beren in privébezit verboden.
FOUR PAWS brengt dierenleed aan het licht en biedt concrete en duurzame oplossingen. In dit jaarverslag kunt u
lezen hoe wij uw donaties voor dierenwelzijn hebben ingezet. Laten we samen blijven werken aan een wereld die dieren
respecteert en beschermt.
Met vriendelijke groet,

Heli Dungler,
Oprichter en voorzitter van Stichting VIER VOETERS
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De wereld van
FOUR PAWS
FOUR PAWS reservaten en dierenklinieken
1 Arosa Bear Sanctuary
2 TIERART Big Cat Centre
3 BERENWOUD Arbesbach
4 BERENWOUD Domazhyr
5 BERENWOUD Müritz
6 BERENWOUD Ninh Binh
7 BERENWOUD Prishtina
8 UILEN- EN ROOFVOGELSTATION Haringsee
9 ELEPHANTS LAKE
10 FELIDA Big Cat Centre
11 Foundation Jejak Pulang – Orang-Oetan woudschool
12 LIONSROCK Big Cat Sanctuary
13 Zwerfdierenkliniek Bankya
14 Zwerfdierenkliniek Zhytomyr
15 DANSBERENPARK Belitsa
PAWS Animal Assisted Therapy (AAT)
16 FOUR
and Human-Animal Interaction Research Centre

FOUR PAWS samenwerkingspartners
17 Al Ma’wa for Nature and Wildlife
18 Berenopvangcentrum Kuterevo
19 Blue Cross of India
20 David Sheldrick Wildlife Trust

Kantoren, projecten en operationele locaties

21 Education for Nature Vietnam

A

FOUR PAWS International
met het hoofdkantoor in Wenen

22 Hanoi Wildlife Rescue Center Soc Son

B

Brussel (EPO – European Policy Office)

23 PFOTENHILFE Lochen
24 Dog Shelter Speranta
Opvangstation voor wilde dieren

25 Hamburg/Sleeswijk-Holstein
26 Zoo Poznań

Alle adressen op pagina's 50 en 51.

FOUR PAWS kantoren 2018
Australië, Bulgarije, Duitsland, Groot-Brittannië, Hongarije,
Kosovo, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Verenigde Staten,
Thailand, Zwitserland, Zuid-Afrika, Vietnam
Operationele locaties en samenwerkingsprojecten 2018
Albanië, Cambodja, Indonesië, Jordanië, Kenia, Myanmar,
Polen, Roemenië

17
22
9

19

21
6

11

20

12

25

5

26

10
B

14
3

2

A

23

4

8

1
18

7

13
15

16
24

HET
JAAR IN
FOTO’S
Beer Napa bereikt Arosa Bear Sanctuary

Bulgarije; redding van een leeuwenwelpje

Hulp voor zwerfdieren in Cambodja

Actie voor dierenwelzijn in Berlijn

Indonesië, noodhulp na aardbeving

Operatie in Oekraïne

De tandarts op bezoek bij tijger Caruso in FELIDA

BERENWOUD Arbesbach, genieten van het leven

Werkwijze
Internationaal en nationaal
Ingrijpende veranderingen in dierenwelzijn zijn alleen mogelijk
als er een brede consensus bestaat. Door middel van informatie
en educatie, directe acties en lobbywerk op internationaal en
nationaal niveau, wil FOUR PAWS verandering teweegbrengen in
het bewustzijn van de samenleving ten voordele van dieren. Wij
werken oplossingsgericht, wetenschappelijk onderlegd en zoeken
nauwe samenwerking met experts. Wij brengen misstanden aan
het licht en tonen aan hoe zij geworteld zijn in de context van zakelijke, politieke en sociale verbanden. Samen met partners uit de
industrie, wetenschap en overheid, ontwikkelen wij constructieve
oplossingsmodellen die wij in praktijk brengen als voorbeelden en
richtlijnen voor toekomstige dierenwelzijnsmaatregelen.

Visie en missie
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De visie van FOUR PAWS is een wereld waarin mensen dieren
behandelen met respect, empathie en begrip. Het is onze missie
om de sterke, wereldwijde en onafhankelijke stem te zijn voor
dieren onder directe invloed van mensen.
Wat wij doen:
• Wij bieden duurzame oplossingen voor dieren in nood;
• Wij bereiken de harten van mensen en veranderen
hun consumptiegedrag;
• Wij brengen veranderingen in wet- en regelgeving
teweeg;
• Wij gaan sterke samenwerkingsverbanden aan.

Werkwijze
We kunnen onze doelstellingen realiseren door:
• directe opvang te bieden aan dieren in nood;
• onze internationale impact te vergroten door het
realiseren van nieuwe opvangfaciliteiten en het
openen van nieuwe kantoren;
• samen te werken met autoriteiten, zonder onze
onafhankelijkheid uit het oog te verliezen;
• draagvlak in de samenleving te vergroten door de
ontwikkeling van (internationale) voorlichting;
• het ‘no-killing’ principe centraal te stellen in onze
oplossingen;
• het delen van onze kennis.

Doelen, taken en expertise
Onze taak is het geleidelijk verbeteren van de leefomstandigheden
van dieren die zich onder de directe invloed van mensen bevinden. Wij stellen concrete doelen, en proberen deze te bereiken
door het strategisch gebruik van campagnes en educatief werk.
Daarnaast bieden wij concrete aanbevelingen voor duurzame
verbeteringen op wettelijk niveau.

Ons beleid richt zich op het bieden van acute hulp en het realiseren van structurele oplossingen voor de toekomst. De combinatie
van professionaliteit, betrokkenheid en een oplossingsgerichte
aanpak stellen FOUR PAWS en VIER VOETERS in staat samen te
werken met autoriteiten, zonder haar onafhankelijkheid uit het
oog te verliezen. Timing en flexibiliteit zijn hierbij van groot belang.
Hierdoor kunnen we adequaat reageren op noodsituaties, zoals
natuurrampen waarbij ook dieren het slachtoffer zijn.

Onze nationale en internationale hulpprojecten bieden snelle
en directe hulp aan dieren in nood. Indien nodig creëren wij
leefomgevingen die aan de behoeften van dieren voldoen, zoals
bijvoorbeeld onze BERENWOUDEN of het reservaat voor grote
katachtigen, LIONSROCK Big Cat Sanctuary, in Zuid-Afrika.
Het doel van onze campagnes en educatief werk is om het publiek
over dierenleed te informeren, en om duurzame verbeteringen
te bewerkstelligen voor dieren in de vee-industrie, huisdieren en
wilde dieren in gevangenschap, en deze vast te leggen in wetgeving. Bij dieren in de vee-industrie zetten wij ons vooral in voor
het bij de soort passend en diervriendelijk houden van de dieren.
Bovendien pleiten wij voor een verbod op de pelsdierhouderij in
Europa, strikte beperkingen bij het privébezit van wilde dieren
en een verbod op wilde dieren in het circus.
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65.215

nationale kantoren heeft
FOUR PAWS wereldwijd.

donateurs heeft
Stichting VIER VOETERS.

Beleid

ORGANISATIE EN WERKWIJZE
STICHTING VIER VOETERS
Adviesraad
Europees
beleidskantoor

Internationaal
bestuur

Bestuur
Nederland

Internationaal
managementteam

STICHTING VIER VOETERS

Animal Welfare Support

Country Director
(interim)

Fondsenwerving

Financiën en Administratie

FOUR PAWS heeft een internationale afdeling 'Projecten & Campagnes' waar de inhoudelijke expertise is ondergebracht in kenniscentra.
Deze werken over de grenzen heen ten behoeve van alle nationale en internationale activiteiten van FOUR PAWS.
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14 landen – één ziel
Onze non-profit dierenwelzijnsorganisatie werd in 1988 in Wenen
opgericht. Daar bevindt zich nog steeds het hoofdkantoor van het
overkoepelende en inmiddels internationaal opererende FOUR
PAWS International. De nationale kantoren van de organisatie
bevinden zich in Australië, Bulgarije, Duitsland, Groot-Brittannië,
Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Oekraïne, Thailand, Verenigde
Staten, Vietnam, Zuid-Afrika, Zwitserland. Daarnaast is er een
Europees beleidskantoor in Brussel in België.

Bestuur en directie VIER VOETERS
•
•
•
•
•

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

Het bestuur bestaat uit twee bestuursleden van FOUR PAWS
International en drie Nederlandse bestuursleden, waarvan
een als Directeur-Bestuurder functioneert. 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 bestuurs-

leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn
aansluitend herbenoembaar voor een periode van drie jaar. De
Directeur-Bestuurder geeft leiding aan het Nederlandse kantoor
en informeert het bestuur tijdens de bestuursvergaderingen.
In 2018 kwam het bestuur vier keer bij elkaar, te weten op 21
maart, 13 juni, 3 oktober en 12 december. Tijdens de bestuursvergaderingen worden de financiële situatie en de operationele
voortgang besproken.

Medewerkers, vrijwilligers en stagiaires
Om onze ambities te realiseren hebben we een team van professionele en gemotiveerde medewerkers. In 2018 werkten zestien
(13,6 FTE) betaalde krachten voor VIER VOETERS, waarvan negen (7,1 FTE) 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. Zij helpen
onder meer bij administratieve werkzaamheden, vertaalklussen
en onderzoek.

VIER VOETERS JAARVERSLAG 2018

Fondsenwerving en
donateursadministratie
Waarom wij donaties werven
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Stichting VIER VOETERS financiert haar werk voornamelijk uit
donaties. Zo kan de organisatie in haar beslissingen onafhankelijk
en vrij zijn van politieke of maatschappelijke belangen. Zonder
financiële steun kunnen we ons werk niet doen. De steun en betrokkenheid van onze donateurs is daarbij onmisbaar en wordt enorm
gewaardeerd. Daarom benut VIER VOETERS diverse middelen
om donateurs te werven. Verdere gelden komen uit erfenissen
en nalatenschappen. In 2018 zijn er in totaal 225.195 donaties
gedaan aan Stichting VIER VOETERS.

Fondsenwerving
VIER VOETERS informeert haar donateurs regelmatig over haar
werkzaamheden en resultaten via het donateursmagazine Journaal dat ieder kwartaal uitgegeven wordt, via papieren en online
(nieuws)brieven, de website en sociale media. Net als in voorgaande
jaren heeft in 2018 de focus van onze fondsenwerving gelegen op
werving onder particulieren, middels onder meer direct mailings
en online giftverzoeken. Er werd speciale aandacht geschonken
aan periodieke schenkingen en nalatenschappen. VIER VOETERS
maakt alleen gebruik van maatschappelijk geaccepteerde fondsenwervende methoden die voor een deel worden uitgevoerd
door externe bureaus.

Online fondsenwerving
Replace with "De website van VIER VOETERS vormt een belangrijk
platform om een breed publiek op een eenvoudige manier te informeren over het werk van VIER VOETERS en FOUR PAWS. In 2018
werd de website door 139.787 mensen bezocht, waarvan 136.244
nieuwe gebruikers. Het is mogelijk om online te doneren. Via
Google Ad Grants werden er kosteloos 29.620 mensen naar onze
website geleid en zijn onze advertenties 519.901 keer vertoond.

De ondersteuning
van onze supporters
maakt het werk
van VIER VOETERS
mogelijk. Wij danken
onze donateurs en
vrijwilligers hartelijk.
Zij allen hebben in
2018 onze inzet voor
de bescherming van
dieren financieel en
ideëel ondersteund.

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 dier en ontvangt in ruil
daarvoor een uniek en persoonlijk adoptiecertificaat en updates
over zijn of haar dier. Wilt u meer weten over het symbolisch
adopteren van een dier? Wij staan u graag te woord.

Heli Dungler
Oprichter en voorzitter
van Stichting VIER VOETERS

Contact en klachten
Voor vragen, het doorgeven van wijzigingen en klachten is het
kantoor tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar en daarnaast
per e-mail en sociale media. Op klachten wordt gereageerd conform de CBF en onze interne klachtenprocedure.

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

Public relations
Non-profit organisaties hebben publiciteit nodig om over hun
campagnes en projecten te informeren en hun achterban te mobiliseren. Bovendien zijn educatie en bewustwording belangrijke
doelen van VIER VOETERS, om zo het beschermen van dieren
dieper in de maatschappij te verankeren en voor dieren die onder
de directe invloed van mensen leven, verbeteringen te bewerkstelligen en vast te leggen.

Het aantal Facebookvolgers is in 2018 gedaald van 47.193 naar
43.137 wegens een opschoning van Facebook accounts. Na deze
opschoning is weer een stijgende lijn te zien in het aantal volgers.
Het Instagram-account werd door ruim 6.000 mensen gevolgd
en live-uitzendingen van reddingsacties werden via Instastories
regelmatig door zo’n 200 tot 500 mensen bekeken. Met bijna 700
abonnees bereikte het YouTube-kanaal van VIER VOETERS in
2018 105.328 videoweergaves met een totale kijktijd van 77.084
minuten. Na doorvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is het aantal nieuwsbriefleden
gedaald naar 34.000.

Impact op de media
Nationale en internationale media berichtten regelmatig over het
werk van VIER VOETERS. Bijzondere aandacht van de media was
er in 2018 voor de redding en aankomst van de leeuwen Masoud,
Terez en Ivan-Asen in FELIDA en de redding van de Albanese wilde
dieren in Safari Park zoo.

Zekerheid en transparantie
FOUR PAWS is drager van het Oostenrijkse donateurskeurmerk. Het
donateurskeurmerk staat voor transparantie en verantwoordelijkheidszin in het besteden van de donaties. Het is een door de Oostenrijkse Kamer van Koophandel toegekende kwalificatie die bevestigt
dat het systeem van donatiebeheer aan de standaard voldoet. VIER
VOETERS committeert zich volledig aan deze standaard.

VIER VOETERS JAARVERSLAG 2018
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Hulp aan beren
Voor een diervriendelijk leven

Uitgangspositie
Of het nu in het circus, een kooi of de dierentuin is – wereldwijd leven veel beren in dieronvriendelijke omstandigheden. Vaak worden
zij in veel te kleine verblijven gehouden met nauwelijks afleiding.
Daardoor kunnen veel beren in gevangenschap hun natuurlijke
onderzoeks- en foerageergedrag niet uitoefenen. Dit leidt vaak
tot ernstig stereotiep gedrag zoals ‘ijsberen’, eindeloos met de kop
schudden of zelfs zelfverminking. In sommige Europese landen
worden beren nog steeds ingezet voor amusementsdoeleinden.
Bruine beren worden in kleine kooien naast restaurants gehouden
om klanten te lokken, of weerloos vastgeketend terwijl opgehitste
jachthonden op hen worden losgelaten. In sommige Aziatische
landen, zoals Vietnam, worden duizenden kraag- en Maleise beren in kleine kooien gehouden op zogeheten galbeerboerderijen.
Want volgens de traditionele geneeskunde heeft de gal van een
beer een helende werking. De dieren zijn aan de willekeur van
de mens overgeleverd. Al ruim twintig jaar zet FOUR PAWS zich
in voor deze misbruikte en verwaarloosde beren.

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

•
•
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De doelstellingen van FOUR PAWS voor kraag- en Maleise beren zijn:
•
•

Doelstelling
Beren die in Europa en Vietnam onder erbarmelijke omstandigheden worden gehouden, verdienen een tweede kans in het
leven. Om de dieren op de lange termijn te helpen, creëert FOUR
PAWS in eerste instantie wettelijke kaders in de landen waar zij
actief is, die het mogelijk maken om in te grijpen als beren in
nood verkeren. FOUR PAWS onderhandelt met de eigenaren
van beren en met de betrokken autoriteiten, adviseert en zoekt
oplossingen om de situatie van de dieren te verbeteren. Beren
die geconfisqueerd zijn of vrijwillig zijn afgestaan, vinden in de
berenreservaten van FOUR PAWS een veilig en soortgeschikt
onderkomen. FOUR PAWS vangt de dieren alleen op als de eigenaren een contractuele verbintenis aangaan om in de toekomst
geen beren meer te houden.
FOUR PAWS vindt dat beren uitsluitend door erkende zoölogische
instellingen gehouden mogen worden en alleen indien ze ervoor
kunnen zorgen dat de dieren op de juiste manier gehouden worden en indien de juiste zorg verleend kan worden.

Het op ongeschikte wijze houden van bruine beren door
particulieren en het wrede houden van bruine beren voor
commerciële doeleinden moeten wettelijk verboden worden.
Een verbod op het houden van wilde dieren in circussen
moet in de hele Europese Unie doorgevoerd worden.
Voor het houden van bruine beren in gevangenschap moeten hogere minimumeisen gelden.

•

De Vietnamese regering moet voldoen aan haar besluit om
alle galbeerboerderijen in het land te sluiten.
Door middel van educatie en voorlichtingswerk moet de
bevolking van Vietnam bewust worden gemaakt van de
galberenproblematiek.
Het berenreservaat van FOUR PAWS in het noorden van
Vietnam, BERENWOUD Ninh Binh, wordt uitgebreid zodat
minimaal honderd voormalige galberen hier een nieuw
leven tegemoet kunnen gaan.

Projecten
Wilde dieren stellen hoge eisen aan hun leefomgeving. Voor
beren die niet meer in vrijheid kunnen leven, zijn er nauwelijks
geschikte opvangcentra. Daarom heeft FOUR PAWS meerdere
berenreservaten – de BERENWOUDEN – opgericht. Deze bieden
beren, die onder ongeschikte omstandigheden werden gehouden,
een beschermde omgeving die aan hun natuurlijke behoeftes
voldoet. In ruime en goed ingerichte verblijven kunnen de dieren
hun instincten herontdekken en hun natuurlijk gedrag uitoefenen.
De beren kunnen rondlopen, holen graven, zwemmen, voedsel
zoeken en een winterslaap houden. Ervaren en gespecialiseerde

VIER VOETERS JAARVERSLAG 2018
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Arosa Bear Sanctuary
BERENWOUD Arbesbach
BERENWOUD Domazhyr
BERENWOUD Müritz
BBERENWOUD Ninh Binh
BERENWOUD Prishtina

FOUR PAWS berenreservaten

DANSBERENPARK Belitsa

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

VIER VOETERS als partner van de
regering in Albanië en Servië
samenwerking

… en in Vietnam

dierverzorgers dagen de dieren iedere dag opnieuw uit middels
verrijking en voedselspelletjes. Op deze manier worden gedragsproblemen voorkomen en de dieren gestimuleerd om hun zintuigen en vaardigheden te gebruiken en trainen. Wildlife dierenartsen
onderzoeken en behandelen de dieren op reguliere basis. Alle
beren hebben voor de rest van hun leven een veilig onderkomen
onder de vleugels van FOUR PAWS. Er wordt niet gefokt.

FOUR PAWS beheert zeven eigen berenreservaten, en daarnaast
twee in samenwerking met Zoo Poznań in Polen en Bear Refuge
Kuterevo in Kroatië. FOUR PAWS heeft zowel in Zoo Poznań als
in berenopvang Kuterevo de bouw van berenreservaten ondersteund om nog meer beren uit ongeschikte onderkomens te
kunnen onderbrengen.

89
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beren leven onder de hoede
van FOUR PAWS wereldwijd.

berenreservaten worden
door FOUR PAWS beheerd.

BERENWOUD Arbesbach
Het eerste berenreservaat van FOUR PAWS werd in 1998 opgericht in het Oostenrijkse Waldviertel. In 2018 vierde BERENWOUD
Arbesbach haar 20-jarig bestaan en leefden er zeven bruine beren
afkomstig uit circussen en privébezit.
BERENWOUD Müritz
Het BERENWOUD Müritz in Mecklenburg-Vorpommern werd in
2006 geopend. Met 16 hectare is het qua oppervlakte het grootste berenreservaat van West-Europa. De zestien beren die daar
in 2018 leefden, werden gered uit erbarmelijke omstandigheden
in Albanië, Duitsland, Polen en Servië.
DANSBERENPARK Belitsa
In Bulgarije waren er in het jaar 2000 nog 25 geregistreerde
dansberen. Zij leefden in kleine kooien in achtertuinen en werden
door hun eigenaren regelmatig aan een neusring met ketting
meegenomen om in steden en toeristencentra voor publiek te
dansen. FOUR PAWS onderhandelde met de Bulgaarse overheid
en bewerkstelligde een dansberenverbod. De Bulgaarse overheid stelde een bosgebied van 12 hectare beschikbaar voor de
huisvesting van de dieren. Dankzij de steun van vele donateurs
bouwde FOUR PAWS in samenwerking met de Franse Brigitte
Bardot Foundation het DANSBERENPARK Belitsa en nam hier alle
Bulgaarse en de laatste Servische dansberen op. In 2018 werden
er in DANSBERENPARK Beltisa 25 beren verzorgd.

BERENWOUD Prishtina
Om een geschikte omgeving te bieden voor alle bruine beren die
illegaal in Kosovo bij restaurants en in privédierentuinen gehouden
werden, opende FOUR PAWS in 2013 het BERENWOUD Prishtina.
Omdat er geen geschikte accommodatie voor beren was, kon de
overheid hen tot dan toe niet in beslag nemen. In BERENWOUD
Prishtina werden alle bruine beren opgevangen die in Kosovo in
particuliere handen waren. Ook beren uit Albanië hebben hier een
soortgeschikt onderkomen gevonden. Het reservaat, dat in 2018
haar vijfjarig bestaan vierde, biedt onderdak aan negentien beren.
Sinds de zomer van 2018 verrijkt een milieu-educatiecentrum de
bezoekers- en onderwijsmogelijkheden van het BERENWOUD.
BERENWOUD Domazhyr
In Oekraïne is het gevangen houden van beren zonder officiële
vergunning al jaren verboden. Toch kwijnen daar nog steeds
tientallen beren in slechte omstandigheden weg, vooral bij restaurants en hotels. Dankzij de inzet van FOUR PAWS werd in 2015
in Oekraïne het inzetten van beren in de zogeheten beer-hondgevechten verboden. Maar doordat jachtcentra beren nog wel
mogen houden, lopen de dieren nog steeds het risico illegaal te
worden misbruikt voor het vechten met opgehitste jachthonden.
In 2016 opende FOUR PAWS in het westen van Oekraïne officieel
het BERENWOUD Domazhyr. Beren die in Oekraïne worden misbruikt voor gevechten of ter vermaak gehouden worden, vinden
hier een nieuw thuis. Op de ongeveer 7,7 hectare leefden in 2018
tien beren in drie grote buitengebieden.
BERENWOUD Ninh Binh
Er zijn ongeveer 250 galbeerboerderijen in Vietnam waarin zo’n
800 beren leven. Het zijn voornamelijk kraagberen die, ondanks
een verbod, nog steeds worden misbruikt voor illegale galproductie. FOUR PAWS wil, samen met andere organisaties die in Vietnam
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actief zijn, een einde maken aan het houden van beren op deze
boerderijen. Beren die in Vietnam in beslag genomen worden of
vrijwillig zijn afgestaan, krijgen sinds 2017 een nieuw thuis in het
BERENWOUD Ninh Binh, dat FOUR PAWS in het noordoosten van
het land heeft opgericht. In 2018 leefden er tien geredde beren.
Arosa Bear Sanctuary
In de zomer van 2018 werd het Arosa Bear Sanctuary geopend
en de eerste beer uit Servië opgevangen. Het reservaat ligt op
2.000 meter hoogte, beslaat drie hectare en biedt een nieuw
thuis voor in totaal vijf beren. Het Arosa Bear Sanctuary is een
gezamenlijk project van FOUR PAWS met Arosa Tourismus en de
Arosa Bergbahnen. Het verbindt dierenwelzijn met toeristische
promotie in de gemeente Arosa in Graubünden.

Belangrijkste activiteiten in 2018
In 2018 werden BERENWOUD Domazhyr en Arosa Bear Sanctuary
officieel geopend. In totaal leefden 89 beren onder de zorg van
FOUR PAWS. Drie beren stierven; Susi en Hanna in BERENWOUD
Müritz en Gosho in DANSBERENPARK Belitsa. In alle berenreservaten werden de dieren aan regelmatige gezondheidscontroles
onderworpen en indien nodig medisch behandeld. In 2018 kregen 52 beren veterinaire zorg. In het jaar 2018 kwamen in totaal
226.443 bezoekers in de centra, waar zij leerden over de behoeften
en het lot van de beren en de dieren konden observeren in een
natuurlijke omgeving.
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In 2018 heeft FOUR PAWS zestien beren getransporteerd. In
Vietnam bracht het team zeven kraagberen over naar het BERENWOUD Ninh Binh. Vanuiit Servië werd een voormalige circusbeer
naar het Zwitserse Arosa Bear Sanctuary gebracht. In Oekraïne
werd een beer die misbruikt werd voor hondengevechten gered
en naar BERENWOUD Domazhyr getransporteerd. Daarnaast
verhuisden ook twee beren uit het voormalige FOUR PAWS
opvangcentrum Nadya naar Domazhyr. Het ministerie van milieu van Bulgarije bracht drie verweesde berenwelpen naar het
DANSBERENPARK Belitsa. Zij werden daar verzorgd totdat zij
naar een reservaat in Griekenland konden dat gespecialiseerd
is in de rehabilitatie van berenweesjes. Samen met elf andere
wilde dieren, kon in Albanië de berin Dushi uit een verwaarloosde
illegale dierentuin worden gered en tijdelijk in de dierentuin van
Tirana ondergebracht worden voordat zij in 2019 in BERENWOUD
Müritz een nieuw thuis zou vinden.
Naast de reddingsoperaties werd in Oekraïne, Albanië en Vietnam
het initiatief #saddestbears (zieligste beren) voortgezet om aandacht te geven aan de beren die hier in afschuwelijke omstandigheden worden gehouden voor beer-hondgevechten (Oekraïne),
restaurants (Albanië) en de galindustrie (Vietnam). Sinds 2016
konden in Albanië bijna alle beren, die op een gruwelijke manier
gehouden werden, door FOUR PAWS en andere dierenwelzijnsorganisaties gered worden. Bovendien ondersteunt FOUR PAWS

de Albanese regering bij het vastleggen van verbeteringen in het
behoud en de bescherming van wilde dieren, en voor advies over
de oprichting van een reservaat voor wilde dieren.
In april 2018 heeft FOUR PAWS in Oekraïne met het overhandigen
van 104.331 handtekeningen aan Oxana Syroiid, de vice-presidente van het Oekraïense parlement, betere normen geëist
voor het houden van bruine beren in gevangenschap. Van de
Vietnamese regering eist FOUR PAWS een nog grotere inzet
bij het implementeren van het verbod op de productie van gal,
een meer rigoureus toezicht op de galberenboerderijen en de
sluiting daarvan in 2020. Deze eisen worden ondersteund door
een online petitie die tegen het einde van 2018 al door 858.163
mensen is ondertekend.
In het kader van het #saddestbears initiatief heeft FOUR PAWS
in 2018 tevens contact opgenomen met de Kroatische autoriteiten om het illegaal houden van beren in het land te beëindigen.
Daarbij wil FOUR PAWS Kroatië ondersteunen bij het redden
en verplaatsen van de vier illegaal gehouden beren. Daartoe is
in december 2018 samen met het ministerie van landbouw een
intentieverklaring ondertekend.

Vooruitzichten 2019
In Vietnam zal in maart het BERENWOUD Ninh Binh officieel
geopend worden en wordt de tweede bouwfase van het project
ingeleid, waarin nog twee buitenverblijven en een nieuw berenhuis zullen worden gebouwd. Dit breidt de capaciteit van het
reservaat uit zodat het ongeveer zeventig beren kan huisvesten.
Tegelijkertijd worden steeds meer beren gered.
In BERENWOUD Domazhyr zullen in het voorjaar de bouwwerkzaamheden beginnen van twee tot drie nieuwe terreinen die in de
herfst opgeleverd moeten worden. Voor februari staat de redding
en verhuizing van een voormalige vechtberin naar Domazhyr
gepland. Voorlopig heeft het BERENWOUD Domazhyr daarmee
haar limiet bereikt en zal het pas na de uitbreiding in de herfst
nieuwe dieren kunnen opnemen. Berin Dushi, die uit ‘Europa’s
slechtste dierentuin’ in Albanië werd gered, zal in het voorjaar
naar BERENWOUD Müritz verhuizen. Daarnaast zullen nog twee
à drie beren in Arosa Bear Sanctuary een nieuw thuis vinden.
Het #saddestbears initiatief zal zich in Vietnam, Oekraïne en
Zuid-Europa concentreren om verdere verbeteringen ter bescherming van beren in gevangenschap te bespoedigen. Zo worden
nog meer beren gered en naar een reservaat van FOUR PAWS of
een partnerproject gebracht. Met de redding van de drie laatste
restaurantberen in Albanië wil FOUR PAWS in 2019 dit treurige
hoofdstuk beëindigen.
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Redding van grote katachtigen
Nieuw thuis voor dieren uit slechte onderkomens
Uitgangspositie
Wereldwijd kwijnen veel grote katachtigen weg onder erbarmelijke
omstandigheden. Ze moeten meereizen met en kunstjes uitvoeren
in circussen, lijden in armzalige dierentuinen of worden gefokt
voor commercieel gebruik. Welpjes worden geaaid, geknuffeld
en als fotoprop gebruikt om hun eigenaren van inkomsten te verschaffen. Wanneer ze daar te groot voor worden, belanden ze in
ongeschikte onderkomens. De meeste grote katachtigen brengen
hun leven door achter tralies in kleine en saaie afgesloten ruimtes:
ondervoed, ziek en met ernstige gedragsproblematiek.
In het slechtste geval worden ze uiteindelijk gedood, verwerkt
tot traditionele Aziatische medicijnen of neergeschoten door
troffeejagers.
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Al vele jaren zet FOUR PAWS zich in voor een verbod op het
particulier en in circussen houden van grote katachtigen. Gespecialiseerde teams onderhandelen met eigenaren van de dieren
en met de betrokken autoriteiten. Alleen wanneer het wettelijk
vastgelegd is of eigenaren contractueel vastleggen te stoppen
met het houden van grote katachtigen, zal FOUR PAWS de dieren
onderbrengen in een reservaat.

Doelstelling
FOUR PAWS heeft zich ten doel gesteld om geleidelijk het aantal
dieren, dat onder afschuwelijke omstandigheden gehouden wordt,
te verminderen. Op de lange termijn moet het ongeschikt houden van grote katachtigen in Europa volledig beëindigd worden.
In Zuid-Afrika zet FOUR PAWS zich intensief in tegen canned
hunting, de plezierjacht op in gevangenschap gefokte leeuwen
in een omheinde omgeving.

Opvangcentra
Grote katachtigen die in gevangenschap zijn geboren en grootgebracht, kunnen niet in het wild worden vrijgelaten. Omdat er

130
grote katachtigen leven onder de
hoede van FOUR PAWS.

wereldwijd een gebrek is aan geschikte opvangfaciliteiten, heeft
FOUR PAWS haar eigen reservaat opgericht: LIONSROCK Big Cat
Sanctuary. Hier vinden mishandelde leeuwen, tijgers en andere
grote katachtigen een soortgeschikt onderkomen in ruime verblijven die voldoen aan de hoogste normen. Daarnaast heeft FOUR
PAWS twee kleinere opvangcentra in Europa: het FELIDA Big Cat
Centre in Nederland en TIERART Big Cat Centre in Duitsland. In
alle faciliteiten worden de dieren regelmatig door gespecialiseerde
wildlife dierenartsen onderzocht en zo nodig behandeld.
LIONSROCK Big Cat Sanctuary
In 2007 opende FOUR PAWS in Zuid-Afrika het grote katachtigen
reservaat LIONSROCK Big Cat Sanctuary. Het gebied beslaat meer
dan 1.250 hectare savanne, heuvels en rotsen. Om de dieren te
stimuleren natuurlijk gedrag te vertonen, worden hun zintuigen
geprikkeld met verrijking. Zo krijgen ze bijvoorbeeld kartonnen
dozen met een geurtje, jutezakken met stro of ijsblokken met vlees.
Op deze manier voorkomen de dierverzorgers verveling, frustratie
en de daaruit resulterende gedragsstoornissen, zoals typerend
is voor wilde dieren in gevangenschap. Stukje bij beetje kunnen
de grote katachtigen in hun natuurlijk ingerichte verblijven hun
trauma’s overwinnen. In 2018 leefden in LIONSROCK honderd uit
slechte omstandigheden geredde grote katachtigen: 82 leeuwen,
vijftien tijgers en drie luipaarden. Daarnaast leefden er ook kleinere
carnivoren zoals servals, caracals en hyena’s. Om het bewustzijn
over dierenwelzijn te vergroten, biedt FOUR PAWS een educatief
programma voor Zuid-Afrikaanse schoolklassen.
FELIDA Big Cat Centre
In het jaar 2013 nam FOUR PAWS het noodlijdende opvangcentrum ‘Pantera’ in het Nederlandse Nijeberkoop over. Het
opvangcentrum, dat sinds de overname de naam FELIDA Big
Cat Centre draagt, heeft zich gespecialiseerd als ‘special care’
opvangcentrum voor getraumatiseerde grote katachtigen. Middels training, verrijking, een goed dieet, rust en routine worden
de dieren geholpen hun trauma’s te overwinnen. Wanneer dieren
fysiek en mentaal sterk genoeg zijn, worden zij getransporteerd

4
opvangcentra voor grote katachtigen runt FOUR
PAWS, alleen en in samenwerking met partners.

naar LIONSROCK. Dieren die te oud of te zwak zijn om deze reis
aan te kunnen, blijven bij FELIDA. Zij worden intensief geobserveerd en krijgen medische verzorging. In 2018 leefden hier 5 vier
tijgers en drie leeuwen.
TIERART Big Cat Centre
In Duitsland beheert FOUR PAWS het dier- en soortbeschermingscentrum TIERART GmbH. Op het terrein van 14 hectare
in Massweiler (Rijnland-Pfalz) verzorgt FOUR PAWS geredde
(grote) katachtigen en talrijke inheemse wilde dieren. De grote
katachtigen hebben de beschikking over drie terreinen met een
totaal oppervlak van 2.550 vierkante meter. In 2018 leefden hier
vier tijgers en één poema.
Al Ma’wa for Nature and Wildlife
Het Al Ma’wa for Nature and Wildlife reservaat in Jordanië is een
samenwerkingsproject van Princess Alia Foundation en FOUR
PAWS. In het reservaat werden in 2018 zeventien leeuwen en twee
tijgers op soortgeschikte wijze in ruime gebieden verzorgd. Bezoekers kunnen tijdens rondleidingen kennis maken met de speciale
behoeftes van grote katachtigen en andere dieren.

Belangrijkste activiteiten in 2018
In LIONSROCK heeft FOUR PAWS voor de leeuwen, die tot
dan toe nog in kleinere gewenningsruimtes verbleven, nieuwe
grote omheinde terreinen gecreëerd. Daarnaast is een speciale
verzorgingsruimte voltooid die bedoeld is voor chronisch zieke,
gehandicapte of zeer oude dieren. In de faciliteit kunnen de
dieren die intensieve zorg nodig hebben, makkelijker medisch
verzorgd worden. In LIONSROCK werden in 2018 in totaal vijf
nieuwkomers opgevangen: in februari kwamen twee leeuwen
aan die al eerder door FOUR PAWS gered waren uit door oorlog verscheurde dierentuinen in Mosul (Irak) en Aleppo (Syrië),
in september arriveerden twee leeuwen van een particulier
in Zuid-Afrika en in oktober werd een leeuwin overgenomen
van Stichting AAP, die haar van een illegale fokker uit Frankrijk
gered had en tijdelijk had ondergebracht in Spanje. In totaal
werden in 2018 42 grote katachtigen in de dierenkliniek van
LIONSROCK behandeld.
In FELIDA werden de dierverblijven gerenoveerd, met meer
ruimte, meer klimmogelijkheden en meer zwembaden als resultaat. Zes van de grote katachtigen moesten medisch worden
behandeld; twee daarvan hadden een MRI-scan nodig. In februari
en maart arriveerden bij FELIDA drie leeuwen die door FOUR
PAWS gered waren uit de Bulgaarse dierentuin in Razgrad: de
twee welpen Masoud en Terez en de vierjarige Ivan-Asen. Pas
na aanzienlijke publieke protesten stond de Bulgaarse regering
de overdracht toe.
In TIERART werd een paar maanden oude poema uit privébezit
opgevangen. Eén van de tijgerverblijven werd vergroot en alle
verblijven voor grote katachtigen werden middels sluizen met
elkaar verbonden. Twee tijgers werden medisch behandeld.
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Vooruitzicht
Ook in 2019 zal FOUR PAWS grote katachtigen redden uit miserabele omstandigheden om hen naar reservaten en opvangcentra
over te brengen. Gepland zijn onder meer de redding van vijf
leeuwen uit een verwoeste dierentuin in de Gazastrook en de
overdracht van drie geredde leeuwen uit Albanië naar FELIDA. In
LIONSROCK wordt de opnamecapaciteit vergroot. Ook FELIDA
en TIERART zullen in 2019 uitbreiden om ruimte te maken voor
meer grote katachtigen in nood.
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Mensapen in nood
Reddingsstation en uitzettingsproject
Uitgangspositie
Op Borneo en Sumatra krimpt de leefomgeving van de laatste
orang-oetans op aarde tot alarmerende proporties. Voor de winning van palmolie, tropisch hout en steenkool worden dagelijks
enorme oppervlaktes regenwoud vernietigd – het leefgebied van
deze bijzondere mensapen. Zonder hun voedselbomen verhongeren de orang-oetans. Daarnaast worden zij opgejaagd omdat
zij als oogstdieven worden beschouwd – er sterven jaarlijks maar
liefst 3.000 orang-oetans. Illegale handelaren verkopen de weerloze baby’s nadat zij de moeder opzettelijk hebben vermoord.
Opgesloten, in kleine kooien, sommige aangekleed met mensenkleren, verliezen onze naaste verwanten hun identiteit en
hun waardigheid. De orang-oetans van Borneo behoren tot de
ernstigst bedreigde soorten.

Doelstelling
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FOUR PAWS zet zich op Borneo al jaren in voor het beschermen,
redden en rehabiliteren van orang-oetans. Daarbij hanteert de
organisatie de hoogste normen voor individuele zorg, veterinaire
zorg en het succesvol uitzetten van de apen. De doelstelling is om
de geredde orang-oetans hun vrijheid terug te geven.

Direct na de overname worden de nieuwe beschermelingen voor
ongeveer twee maanden naar het quarantainestation gebracht.
Zieke en gewonde dieren krijgen medische zorg. Dan gaan de
jonge orang-oetans naar de WOUDSCHOOL van FOUR PAWS –
een bosareaal 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.

Belangrijkste activiteiten in 2018
In de eerste helft van het jaar zorgde FOUR PAWS voor twee
orang-oetanbaby’s. Het acht maanden oude mannetje Gerhana
werd in januari door de autoriteiten geconfisqueerd. De toen vijftien maanden oude Kartini werd in april gebracht. In totaal zijn er
acht jonge apen in de WOUDSCHOOL. Om hun optimale zorg te
garanderen, heeft FOUR PAWS het team met negen medewerkers
uitgebreid. In totaal zorgen negentien surrogaatmoeders, drie
dierenartsen en twee primatologen voor de weesjes.

In 2014 richtte FOUR PAWS de Indonesische Yayasan Jejak Pulang
Foundation (Homecoming Foundation) op. 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. De WOUDSCHOOL van FOUR PAWS werd in mei 2018
officieel geopend. In nauwe samenwerking met het Indonesische
Ministerie van Bosbouw heeft het plaatselijke team sindsdien bedreigde of geconfisqueerde orang-oetans een nieuw onderkomen
gegeven. De jonge apen worden in het rehabilitatieprogramma
individueel voorbereid op een leven in vrijheid.

De focus lag vorig jaar vooral op het bouwen van twee kampen
in de buurt van de WOUDSCHOOL. Zij dienen als basis voor de
dierverzorgers. Daar kunnen zij zich omkleden en materialen
opslaan, is er elektriciteit en een milieuvriendelijk afval- en afvalwaterbeheer. In het Portakamp heeft FOUR PAWS platformen
in de bomen geconstrueerd waarop de jonge mensapen kunnen
uitrusten. Kamp Portakamp dient als nachtverblijf voor de baby’s: sinds december 2018 slapen er de één tot twee jaar oude
orang-oetanbaby’s Gerhana, Ganda, Kartini en Tegar met hun
surrogaatmoeders. In de vallei van het Sungaidal heeft FOUR
PAWS slaaphutten gebouwd voor de oudere orang-oetankinderen en een kleine hut voor de nachtbewaker. Het kamp werd
in augustus 2018 in gebruik genomen. Vanaf ongeveer driejarige leeftijd brengen de ‘schoolkinderen’ hier de nacht door:
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orang-oetanwezen leven
in het project.

hectare beschermd oerwoud hebben
de orang-oetans tot hun beschikking.

Project
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momenteel zijn dat Eska en Cantik. De acht jaar oude Amalia
heeft al goede bosvaardigheden ontwikkeld en slaapt in een
nest in de boomtoppen.
Om het zelfvertrouwen van de orang-oetans te vergroten zodat
ze in 25 meter hoge tropische bomen klimmen, heeft FOUR PAWS
een klimtraining voor het dierverzorgingsteam georganiseerd. In
februari en oktober van 2018 instrueerde de Amerikaanse organisatie ‘Tree Monkey Project’ enkele surrogaatmoeders met professionele klimuitrustingen om veilig in hoge bomen te klimmen
en zich van tak naar tak te begeven.

Vooruitzicht 2019
In de komende jaren moet een beschermd uitzetgebied voor de
eerste afgestudeerden van de WOUDSCHOOL gevonden worden.

Daartoe moeten de overeenkomstige contracten voor het gebruik
van de jungle worden uitgewerkt. FOUR PAWS zal een door bomen
onderstutte hangbrug over de Saka Kananrivier in Kamp Sungai
bouwen, zodat het dierverzorgingsteam tijdens het regenseizoen
veilig de overkant kan bereiken. In het quarantainegebied van de
WOUDSCHOOL moeten verblijven worden vernieuwd omdat die
vanwege hun ouderdom en de klimatologische omstandigheden
flink verroest zijn. Bovendien moet er een plek worden gecreëerd
om de orang-oetan Robin permanent huisvesten. De tien jaar
oude Robin kan niet worden uitgezet omdat hij voor zijn redding
te intensief contact met mensen heeft gehad. In het gebied moet
ook een dierenkliniek worden gecreëerd zodat Robin en de andere
apen de best mogelijke medische zorg kunnen krijgen. FOUR PAWS
is van plan om vijf andere orang-oetanwezen onder de hoede van
Stichting Jejak Pulang te brengen. In totaal kan de WOUDSCHOOL
ongeveer dertig apen huisvesten.
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Hulp voor paarden en ezels
Het welzijn verbeteren
Uitgangspositie
In veel landen worden paarden en ezels gebruikt als werkdieren.
Vaak hebben de eigenaren niet de financiële middelen en kennis
om de dieren gezond te houden, ze goed te voeren en ze bijvoorbeeld uit te rusten met tuigage die geschikt is voor het werk en
de dieren zo min mogelijk belast. In Roemenië en Jordanië werkt
FOUR PAWS aan het verbeteren van de leef- en werkomstandigheden van paarden en ezels. Daarnaast is FOUR PAWS al jaren
actief om de populatie wilde paarden in de Roemeense Donaudelta te beschermen.
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Roemenië
De Donaudelta in het oosten van Roemenië is een van de grootste wetlands van Europa en de thuisbasis van een populatie van
ongeveer vijfhonderd wilde paarden. Natuurbeschermers en
autoriteiten vreesden een paar jaar geleden dat de groeiende
paardenpopulatie de unieke flora in het natuurreservaat zou
vernietigen. Daarom werd besloten de paarden te doden. FOUR
PAWS was in staat dit te voorkomen, en in ruil daarvoor de anticonceptie en veterinaire zorg voor de paarden op zich te nemen.
Het programma startte in het najaar van 2012 en wordt sindsdien
regelmatig uitgevoerd. Middels de prikpil wordt de omvang van
de populatie onder controle gehouden waardoor de unieke flora
de kans krijgt om te blijven groeien.
Roemenië
Om in de armste gemeenschappen in Roemenië het leven van de
paarden te verbeteren, is FOUR PAWS in 2017 een proefproject
gestart: in het Romadorp Smârdioasa werden 55 paarden door
een dierenarts behandeld. Dertig dieren kregen nieuwe hoefijzers
en bij twintig van hen werden de tanden geslepen zodat zij hun
voedsel beter kunnen verwerken.
Jordanië
In de toeristische rotsstad Petra in Jordanië, voorzien zo’n 1.350
paarden en ezels hun eigenaren van een inkomen door bezoekers
de kans te geven het UNESCO-werelderfgoed in koetsen of op de
rug van de dieren te bezoeken.
Zij leven en werken in zware omstandigheden: bij de start van het
project werden de werkpaarden vaak nog urenlang aan de zon
blootgesteld. Ze kregen te weinig toegang tot voedsel en water
en vele leden aan uitputting, uitdroging, kreupelheid en kolieken.
Ook waren de lasten vaak veel te zwaar voor hun magere lichamen.
Samen met de Jordaanse Princess Alia Foundation en de Petra
Development and Tourism Authority (PDTRA) heeft FOUR PAWS

in 2015 de leef- en werkomstandigheden van de dieren in de stad
verbeterd. Nieuwe stallen bieden nu beschutting, onderdak en
verzorging. Veel dieren werden door de dierenartsen behandeld,
hun hoefijzers vernieuwd. En de eigenaren leerden hoe ze beter
voor hun dieren moeten zorgen.

Doelstelling
De doelstelling van FOUR PAWS voor de hulp aan paarden en
ezels is om misstanden aan het licht te brengen en het leed van
de dieren te verminderen en daarbij de bewustwording over hun
behoeften te vergroten, kennis over te dragen en het algemeen
welzijn van werkpaarden en -ezels in samenwerking met de autoriteiten en lokale gemeenschappen te verbeteren.

Belangrijkste activiteiten in 2018
In de paardenverzorging werkt FOUR PAWS nauw samen met twee
partnerorganisaties: in Roemenië, sinds 2018, met Animal Rescue
and Care Association (ARCA), en in Jordanië met de Princess Alia
Foundation (PAF).
Roemenië
Het anticonceptieprogramma in de Donaudelta nabij Letea ging
haar vijfde seizoen in. Hoewel normaliter met de jaarlijkse prikpil
wordt gewerkt, werden dit jaar enkele merries definitief gesteriliseerd. Uit de onderzoeken van de afgelopen jaren blijkt dat de
wilde paardenpopulatie in het beschermde bos van Letea stabiel
tot licht dalend is. Voor de inwoners van de naburige dorpen Letea en Periprava werden informatie-evenementen over dier- en
milieubescherming georganiseerd. Daarnaast werd een nieuw
partnerschap met ARCA en de Donaudelta Biosfeer autoriteiten
gesloten dat de geboortebeperking en bescherming van de paarden de komende tien jaar zal garanderen.
In het zuiden van Roemenië startte FOUR PAWS in juli 2018 in
samenwerking met ARCA een noodhulpproject voor werkpaarden. In Roemenië maakt het werken met paarden deel uit van het
dagelijks leven, vooral in Romagemeenschappen. Tegelijkertijd
kunnen veel mensen geen veterinaire zorg betalen. Daarom werden in 2018 in de gemeentes Smârdioasa, Fumoasa en Şoimuş
in totaal 150 werkpaarden onderzocht en behandeld: naast een
gezondheidscheck werden alle dieren ingeënt tegen parasieten,
kregen vele nieuwe hoefijzers en moest bij enkele de tanden
worden geslepen. Daarnaast kregen de eigenaren instructies
voor het juiste gebruik van hun dieren en kregen enkele dieren
een passend paardentuig.

Jordanië
In Petra hebben dierenartsen van PAF tijdens vier acties tweehonderd werkpaarden en -ezels onderzocht, tegen parasieten ingeënt en indien nodig medisch behandeld. Veel van de werkdieren
kregen nieuwe hoefijzers. Bovendien werd een nieuw röntgenapparaat aangeschaft dat de diagnose van bepaalde aandoeningen
vergemakkelijkt.

23

Vooruitzicht
Roemenië
Het anticonceptieprogramma voor wilde paarden in de Donaudelta
zal in 2019 worden voortgezet. Begin oktober 2018 begon het
zijn zesde seizoen. De levens van veel werkpaarden in de armste
gemeenschappen van Roemenië zullen verder worden verbeterd.
Daartoe zijn, naast vernieuwde hulpacties, ook trainingsevenementen voor de diereigenaren gepland. Om de situatie van koets- en
werkpaarden in Roemenië verder te analyseren zullen in 2019 ook
onderzoeken worden gedaan.
Jordanië
Ook hier moet de gezondheid van paarden verbeterd worden
door middel van educatie aan diereigenaren, hoefsmeden en lokale dierenartsen. Om de last van de dieren te verlichten, wordt
gewerkt aan de introductie van lichtere rijtuigen. Bovendien moet
de watertoevoer langs de hoofdroute worden gegarandeerd en
moeten schaduwgevende onderkomens worden uitgebreid.

VIER VOETERS JAARVERSLAG 2018

24

Inheemse fauna in nood
Opvangcentra voor wilde dieren redden levens

Uitgangspositie
Dagelijks hebben wilde dieren het door de menselijke beschaving
zwaar te verduren. Hoogspanningsleidingen, vensterglas, prikkeldraad, afval, verontreinigd water en het wegverkeer kunnen dodelijk voor hen zijn. Tienduizenden gewonde en verweesde wilde
dieren worden jaarlijks naar Duitse en Oostenrijkse dierenasiels
gebracht. Deze kunnen de veeleisende zorg voor wilde dieren
echter niet bieden, omdat zij gespecialiseerd zijn in de verzorging
van huisdieren. In de wildedierencentra van FOUR PAWS staan
opgeleide dierverzorgers en dierenartsen klaar voor de dieren in
nood. Zij worden verzorgd en weer vrijgelaten, zodra zij klaar zijn
om weer in het wild te overleven. Zo leveren wildedierencentra
een belangrijke bijdrage aan het behoud van lokale diersoorten.

Wildedierencentrum
UILEN- EN ROOFVOGELCENTRUM Haringsee
(Oostenrijk)
Het in 1975 opgerichte uilen- en roofvogelcentrum Haringsee is
een opvangcentrum voor gewonde en verweesde vogels en andere
dieren. Vooral uilen en roofvogels, maar ook andere wilde vogels,
hazen, egels, vleermuizen, moerasschildpadden en andere kleine
wilde dieren worden hier op een oppervlakte van 12.000 vierkante
meter verzorgd door een toegewijd team onder leiding van wetenschappelijk directeur Dr. Hans Frey. Als vogels niet meer in het
wild kunnen worden vrijgelaten omdat zij te ernstig gewond zijn
geraakt, kunnen zij in de ruime volières terecht. Sommige dieren
krijgen een nieuwe taak als pleegouder voor andere gewonde
of verweesde vogels. Haringsee is het enige opvangcentrum in
Oostenrijk waar pleegouders voor bijna alle inheemse uilen en
roofvogels beschikbaar zijn voor het opvoeden van jonge vogels.
Zo wordt voorkomen dat de dieren verkeerd gedrag aanleren door
mensen, zoals vaak gebeurt wanneer dieren met de hand worden
opgevoed. FOUR PAWS ondersteunde het centrum sinds 2010 en
is sinds 2016 eigenaar,
Dier- en soortenbeschermingscentrum TIERART
(Duitsland)
Sinds 2016 beheert FOUR PAWS het dier- en soortenbeschermingscentrum TIERART in Duitsland. Het centrum beslaat 14

hectare en is daarmee het grootste particuliere opvangcentrum
in Duitsland. TIERART hecht veel belang aan de professionele
zorg en het beheer van inheemse wilde dieren en biedt met
soortgeschikte verblijven op ongeveer 3.400 vierkante meter
natuurlijke onderkomens aan verschillende diersoorten tot
deze weer worden vrijgelaten. Vier dierverzorgers en twee
biologen zorgen voor het welzijn van verweesde, zieke of gewonde wilde dieren. Veel voorkomende patiënten in het centrum zijn vossen, dassen, wilde katten, lynxen, hazen, herten,
wasberen, relmuizen en egels. Aangezien wasberen sinds 2016
in Europa op een lijst van invasieve soorten staan en deze dus
niet meer kunnen worden uitgezet, leven in TIERART 31 verweesde wasberen permanent in natuurlijke onderkomens. Vier
tamme vossen en twee zilvervossen, die uit een pelsdierfokkerij gered werden, kunnen ook niet meer worden uitgezet en
hebben in het centrum een permanent onderkomen gevonden.
In samenwerking met het EU-LIFE-lynxproject, biedt TIERART
sinds 2017 ook opvang voor lynxen. Gewonde of verweesde
lynxen uit het herintroductieprogramma worden opgenomen,
verzorgd en vervolgens in het Pfälzerwoud uitgezet. TIERART
zorgt tevens voor geconfisqueerde of verlaten boerderijdieren.
Er leven momenteel 38 schapen en drie geiten in het centrum.
Op het terrein van TIERART bevindt zich ook het TIERART Big
Cat Centre, waar FOUR PAWS momenteel vier tijgers en één
poema verzorgt.

Wildedierencentrum Hamburg/Schleswig/Holstein
(Duitsland)
Sinds de oprichting heeft FOUR PAWS het Wildedierencentrum
Hamburg/Schleswig/Holstein met minstens 100.000 euro per
jaar ondersteund. Als enige faciliteit in zijn soort in Hamburg en
Schleswig/Holstein is het sindsdien een centraal rehabilitatiecentrum voor inheemse wilde dieren geworden. Het team verzorgt
gewonde dieren intensief en bereidt hen voor op een leven in
vrijheid. Soms worden zwaargewonde wilde dieren, exotische
dieren en dieren uit de vee-industrie na inbeslagname bij andere geschikte partnerorganisaties ondergebracht. Verweesde
wasbeerpuppies, die niet terug naar het wild kunnen, worden in
het wildedierencentrum grootgebracht. Op 700 vierkante meter
vinden zij hier een soortgeschikt onderkomen.
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Doelstelling
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Belangrijkste activiteiten in 2018

Wilde dieren die in dierenasiels of in wildedierencentra worden
opgenomen, zijn in ongeveer 80% van de gevallen door invloed
van de mens in nood geraakt. FOUR PAWS ziet het als een ethische plicht en verantwoordelijkheid om deze dieren te helpen en
te verzorgen. Het uiteindelijke doel van de wildedierencentra is
het redden, verzorgen en weer uitzetten van de wilde inheemse
dieren. Samen met FOUR PAWS doen de wildedierencentra ook
aan voorlichting om het publiek te informeren over het juiste gedrag ten opzichte van dieren in het wild. De medewerkers van de
centra ontvangen duizenden vragen over hoe met wilde dieren
rondom het huis en in de tuin om te gaan.
De centra proberen misinterpretaties van heel natuurlijke situaties
en onnodig ingrijpen te verhinderen. Want wilde dieren hebben
niet altijd hulp nodig wanneer zij zonder ouderdier aangetroffen
worden. Meestal bevindt de moeder zich in de buurt en is zij op
zoek naar voedsel.

3
wildedierencentra beheert of
ondersteunt FOUR PAWS.

UILEN- EN ROOFVOGELCENTRUM Haringsee
In het uilen- en roofvogelcentrum Haringsee werden in 2018 in
totaal 2.098 wilde dieren opgevangen. Hiervan zijn er al 973 succesvol vrijgelaten. Een groot aantal van de patiënten moet door
het ervaren team verder worden verzorgd, waaronder 111 egels
die in het centrum hebben overwinterd. Daarnaast werden nog
142 wilde dieren uit de voorafgaande jaren succesvol uitgezet.
Het aantal dieren in het centrum omvatte op 31 december 2018 in
totaal 733 dieren van 58 verschillende soorten. Voor kleine vogels
en oehoes werden twee nieuwe volières gebouwd.
Dier- en diersoortenbeschermingscentrum TIERART
In 2018 bouwden de medewerkers van TIERART een nieuw onderkomen met klim- en schuilmogelijkheden, platforms om op te
liggen en een klein beekje voor de zilvervossen. Nieuwe verblijven

4.275
inheemse wilde dieren werden door de
wildedierencentra opgenomen.

voor wasberen en rode vossen werden ook aangepakt. In totaal
werden 104 inheemse wilde dieren gered en ook weer vrijgelaten,
waaronder wilde katten, lynxen, vossen, marters, eekhoorns, relmuizen, egels, herten en hazen. In totaal werden vijftien nieuwe
wasberen opgenomen voor permanente zorg. Bovendien nam
TIERART in 2018 ook dertien schapen op die in dieronvriendelijke
omstandigheden werden gehouden in circussen en bij particulieren. Meer dan 2.500 bezoekers, waaronder veel schoolklassen,
namen deel aan de rondleidingen.

Wildedierencentrum Hamburg/Schleswig-Holstein
In het wildedierencentrum Hamburg/Schleswig-Holstein werden in 2018 in totaal 2.073 wilde dieren opgenomen die uit
levensbedreigende situaties gered konden worden. Vanwege
een langdurige droogteperiode was er een toename aan het
aantal verzwakte dieren. Meer dan 60% van de verzorgde dieren
kon weer worden uitgezet. Verschillende districten hebben het
wildedierencentrum gebruikt voor het huisvesten van exotische
dieren waaronder slangen, land- en waterschildpadden en hagedissen. In het buitengebied van het centrum werden in 2018 meer
volières aangelegd voor waterdieren zoals otters, bevers en wilde
eenden en een plek voor de landschildpadden. Voor watervogels

en de eerste hulp voor zeehonden kwam er een bassin bij. Ook
in 2018 nodigde het wildedierencentrum geïnteresseerden uit
voor rondleidingen door het gebied, hield lezingen op scholen
en organiseerde workshops natuureducatie voor schoolklassen
en volwassenen.

Vooruitzichten 2019
In 2019 zullen in de wildedierencentra weer veel dieren worden
opgenomen en vrijgelaten. Het uilen- en roofvogelcentrum Haringsee voltooit een volière voor oehoes en repareert bestaande
verblijven. In TIERART moet een grote ruimte voor marters en
eekhoorns worden gebouwd. De wasberen moeten een nog groter
buitenverblijf krijgen en voor de jonge dieren wordt een opvoedcentrum gebouwd. In samenwerking met het EU-LIFE-lynxproject
en deelstaat Rheinland-Pfalz is er nog een ruimte gepland voor
verweesde jonge lynxen. Bovendien komt er een nieuw verblijf
voor de poema. FOUR PAWS zal de samenwerking met het wildedierencentrum Hamburg/Schleswig-Holstein voortzetten. Het
centrum zal worden uitgerust met volières om nog meer patiënten
onder te kunnen brengen. Ook een onderkomen voor exotische
dieren, met een volière en een hut om zich te kunnen terugtrekken,
zitten in de planning.
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Bontcampagne
Mode zonder dierenleed
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Uitgangspositie

Campagne 2018

Elk jaar worden ongeveer honderd miljoen nertsen, vossen, wasbeerhonden en andere dieren geslacht op pelsdierfokkerijen.
Zij worden tijdens hun korte levens in kleine draadgazenkooien
gehouden. De roosterbodem verwondt hun gevoelige poten en
onder de kooien verzamelen zich bergen van uitwerpselen en
urine. De dieren leven in constante stress, velen van hen hebben
gedragsstoringen en verminken zichzelf van pure frustratie en
wanhoop. Hun dood is al even pijnlijk: ze worden vergast, vergiftigd of geëlektrocuteerd – en dat allemaal voor een gemakkelijk
te vervangen luxeproduct.

In Australië, Bulgarije, Duitsland, Oostenrijk en Zuid-Afrika vertegenwoordigt FOUR PAWS het Fur Free Retailer-programma.
Sinds de oprichting in 2002 kenmerkt dit internationale initiatief
retailers, modebedrijven en ontwerpers die zich inzetten om geen
bont te verwerken. Wereldwijd hadden 953 bedrijven zich voor 31
december 2018 al aangemeld. Afgelopen jaar kon FOUR PAWS
twaalf nieuwe bedrijven aan het programma toevoegen, waaronder
Rewe, herenmodezaak Engbers en modebedrijf Walbusch. Voor
de volledige lijst, zie www.furfreeretailer.com.

Sinds haar oprichting zet FOUR PAWS zich in voor pelsdieren,
brengt misstanden aan het licht, oefent druk uit op politici en
handelaren en protesteert tegen bontfokkerijen. Met succes: in
Oostenrijk werd in 1998 de laatste bontfokkerij gesloten en in
2005 werd daar het houden van pelsdieren ten behoeve van het
verkrijgen van bont verboden. In Duitsland gelden, ook dankzij
FOUR PAWS, verscherpte regels voor bontfokkerijen. Dat leidde
ertoe dat in 2018 geen enkele boerderij nog actief was. Uiterlijk
2022 zal ook de pelsdierhouderij in Duitsland afgelopen zijn.

Doelstelling
Het lange-termijn doel is een Europa zonder bontfokkerijen en
zonder bontmode. FOUR PAWS eist:
• een verbod op het houden van pelsdieren voor heel Europa;
• een wettelijke etiketteringsplicht voor alle bontproducten
met duidelijke informatie over de soort, plaats van herkomst
en de omstandigheden waaronder de dieren gehouden
werden;
• op de lange termijn een Europees handels- en importverbod voor bont en bontproducten.

Als lid van de Fur Free Alliance, een internationale vereniging
van toonaangevende dier- en milieubeschermingsorganisaties,
voerde FOUR PAWS in 2018 campagne voor nationale verboden
op bontfokkerijen bij het Poolse en Servische parlement. In april
onthulden de verenigingen van de anti-bontalliantie nieuwe,
schokkende beelden uit Finse vossenboerderijen. In het kader van
een gemeenschappelijke campagne van de verenigingen tegen
het luxe modelabel Prada, organiseerde FOUR PAWS in september
in Wenen een protestactie. Sinds oktober 2018 is de verkoop van
bont op de Weense markt verboden vanwege intensief lobbywerk
van FOUR PAWS.

Vooruitzichten 2019
In Duitsland zal FOUR PAWS in 2019 de resultaten van een onderzoek naar bontetikettering in de detailhandel publiceren. De
Europese verkiezingen in mei 2019 zijn een gelegenheid om op
EU-niveau een transparante bontetikettering te forceren. FOUR
PAWS wil ook andere modebedrijven inspireren voor het internationale Fur Free Retailer programma en het publiek informeren
over het leed achter de bontmode.

100 miljoen
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wilde dieren worden elk jaar
voor hun vacht gedood.

Europese landen verbieden pelsdierfokkerijen
of beperken op zijn minst hun activiteiten.
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Tijgers in de EU
Geld verdienen met
bedreigde soorten
Uitgangspositie
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De tijger is een bedreigde diersoort. De wereld verloor al meer
dan 90% van de wilde tijgerpopulatie en er zijn momenteel naar
schatting nog maar 3.900 tijgers in het wild. Deze dramatische
afname is onder meer het gevolg van de blijvende vraag naar het
tentoonstellen van tijgers en de handel in tijgerproducten.
Zo’n 20.000 tijgers leiden, volgens schattingen van natuurorganisaties, een armzalig bestaan in gevangenschap. Uit onderzoek
van FOUR PAWS in de Europese Unie, blijkt dat de met uitsterven
bedreigde grote katachtige wettelijk onvoldoende beschermd
is. Hoewel de handel in wilde tijgers verboden is, is de verkoop
van in gevangenschap geboren dieren voor commerciële doeleinden toegestaan. Overal in Europa worden tijgers misbruikt in
circusvoorstellingen, voor fotoshoots en in privédierentuinen. In
sommige EU-landen is het zelfs toegestaan tijgers te huren voor
privéfeestjes of ze als huisdier te houden. De grote katachtigen
worden verkocht aan Aziatische landen, of in Europa illegaal
verwerkt tot traditionele geneesmiddelen. Die handel loont; een
levende tijger brengt op de Aziatische markt al snel zo’n 20.000
euro op en één kilo tijgerbot gaat voor 1.700 euro over de toonbank. Aangezien er geen centraal EU-register is voor de handel in
tijgers, weet niemand hoeveel tijgers er zich momenteel in de EU
bevinden en hoe zij in de loop van hun leven verhandeld worden.

Doelstelling
FOUR PAWS pleit voor een Europees verbod op de handel van
tijgers voor commerciële doeleinden en op de verkoop vanuit de
EU naar derde landen. Het fokken van tijgers en het uitwisselen
van dieren mag alleen worden toegestaan tussen wetenschappelijk beheerde dierentuinen in het kader van een officieel fokprogramma voor soortbehoud. Er zal ook een uitzondering gemaakt
worden voor erkende opvangcentra voor geredde dieren onder
de voorwaarde dat er niet gefokt wordt met de dieren.

22.000 €
levert een tijger op op de
Aziatische zwarte markt.

1.412
tijgers werden tussen 1999 en 2016
vanuit EU-lidstaten geëxporteerd.

Belangrijkste activiteiten in 2018
Onderzoek van FOUR PAWS in 2018 documenteerde illegale
tijgerhandel in Tsjechië. Na invallen door de politie in de buurt
van Praag, waar een tijgerslachthuis werd ontdekt, besloot de
Tsjechische regering onmiddellijk de export van levende tijgers
naar landen buiten de Europese Unie stop te zetten.
Om een einde te maken aan de commerciële tijgerhandel startte
FOUR PAWS in juli 2018 de internationale campagne #RuthlessTrade. Opvallende acties hebben het publiek over deze wrede
handel geïnformeerd. In een winkelcentrum in Hamburg deden
medewerkers van FOUR PAWS zich bijvoorbeeld voor als verkopers van tijgerproducten. Op www.ruthless-shop.com verstrekte
de fictieve online winkel van het imaginaire luxemerk Ruthless
informatie aan bezoekers die geïnteresseerd waren in lipverzorging, handcrème of wijn van tijgerbotten. Als onderdeel van de
Illegal Wildlife Trade Conference in Londen in oktober 2018 werden tijgerafbeeldingen met een beamer op bezienswaardigheden
geprojecteerd. In het kader van de #RuthlessTrade campagne
hadden voor 31 december 2018 al meer dan 168.000 mensen een
petitie voor de Europese Commissie ondertekend, waarin wordt
opgeroepen de commerciële handel van in gevangenschap gefokte tijgers te verbieden.

Vooruitzichten 2019
Naar aanleiding van de voor 2019 geplande CITES-conferentie
over de bescherming van soorten, zal FOUR PAWS met onderzoeken, public relations en lobbywerk druk blijven uitoefenen
op internationale belanghebbenden en CITES-partijen, om de
handel in tijgers en tijgerproducten eindelijk te verbieden.
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Hulp voor zwerfdieren
Wereldwijde projecten voor de bescherming van honden en katten

Uitgangspositie
In veel landen maken zwerfdieren onderdeel uit van het straatbeeld. De dieren, die achtergelaten zijn of op straat geboren
zijn, hebben vaak een moeilijk leven door honger, onbehandelde
verwondingen, ziektes en parasieten.

32

Elke dag is een strijd om te overleven en die wordt door veel jonge,
zwakke en oude dieren verloren. Keer op keer komen de dieren
in conflict met de mens, andere dieren of het verkeer. Bovendien
is rabiës (hondsdolheid) in Zuidoost-Azië wijdverspreid; deze
infectieziekte kan worden overgedragen door bijt- en krabwonden. Aangezien zwerfdieren zich snel vermenigvuldigen, nemen
hun aantallen continu toe en daarmee ook de conflicten. Veel
autoriteiten reageren op deze mens-dierconflicten met wrede
moordpartijen: de dieren worden doodgeslagen, vergast of
vergiftigd. Dat is niet alleen wreed, maar ook zinloos, want de
omvang van een populatie wordt niet blijvend verminderd. De
Wereldorganisatie voor Dierengezondheid (OIE) bevestigt dat
alleen systematische castraties van dieren het probleem op de
lange termijn kan oplossen.

Doelstelling
De doelstelling van FOUR PAWS is het leed van de zwerfdieren
wereldwijd te verlichten en hun populaties op humane wijze voor
de lange termijn te verkleinen. Daarnaast zal de reputatie van
zwerfdieren worden verbeterd en zullen de eigenaren van huisdieren op hun verantwoordelijkheden worden gewezen.
Zwerfdierenhulp
Om het aantal zwerfdieren permanent te verminderen, gebruiken
speciaal opgeleide zwerfdierenhulpteams van FOUR PAWS wereldwijd de catch-neuter-vaccinate-release methode (vang-castreer-vaccineer-loslaat methode). Het team brengt zwerfhonden
en -katten naar een stationaire of mobiele kliniek van FOUR PAWS.
Dierenartsen castreren de dieren onder narcose, vaccineren hen
en voorzien ze van een oormerk. Gewonde en door parasieten
besmette dieren worden behandeld. Tenslotte worden de dieren
in hun eigen territorium weer vrijgelaten. Om de verantwoordelijkheid ten opzichte van huisdieren bij de bevolking te vergroten,
begeleiden informatieve en educatieve evenementen de castratiemissies. Daarnaast leidt FOUR PAWS lokale dierenartsen op om
de projecten voort te zetten. De zwerfdierenhulp van FOUR PAWS
vindt alleen plaats in steden en gemeentes die zich contractueel
verplicht hebben geen zwerfdieren te doden.

Interventie met dierenarts
Sinds 2004 leiden speciale hondentrainers een aantal door FOUR
PAWS geredde zwerfhonden op tot therapiehonden. Oorspronkelijk gestart in Roemenië, is het project sinds 2016 ook actief in
Bulgarije en sinds 2018 in Oekraïne. Mensen die psychisch of fysiek
getraumatiseerd zijn, vinden het vaak gemakkelijker om met honden in contact te komen dan met mensen. In het omgaan met de
dieren herwinnen zij hun zelfvertrouwen en levensvreugde. Aan de
andere kant krijgen de dieren de aandacht en genegenheid die zij
op straat nooit hebben ervaren. Tegelijkertijd helpen de projecten
om de reputatie van zwerfhonden te verbeteren bij de bevolking.

De belangrijkste activiteiten in 2018
Vorig jaar werden wereldwijd 72.636 zwerfdieren door FOUR
PAWS gecastreerd, gevaccineerd, ontwormd en medisch behandeld. Dierenartsen werkten in twaalf landen op vier continenten: Australië, Bulgarije, Cambodja, Duitsland, Indonesië,
Myanmar, Oekraïne, Roemenië, Thailand, Vietnam, Zuid-Afrika
en Zwitserland. In 2018 is FOUR PAWS in Zuidoost-Azië, in
samenwerking met lokale dierenbeschermingsorganisaties,
nieuwe zwerfdierenhulpprojecten begonnen: in Cambodja,
Indonesië, Myanmar, Thailand en Vietnam. Aan de rand van het
Sungai Wainwoud op het Indonesische eiland Kalimantan heeft
het team van FOUR PAWS, samen met partnerorganisatie Pro
Natura, 718 zwerfhonden en katten gecastreerd en 455 andere
dieren ingeënt tegen rabiës.
Cambodja is een van de armste landen van Azië. Veel mensen
zijn financieel niet in staat om voor hun huisdieren te zorgen. In
Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja, worden elk jaar duizenden dieren bij boeddhistische pagodes gedumpt in de hoop
dat men ze daar zal voeren. Helaas is het eten dat de monniken
verzamelen tijdens hun dagelijkse rondgang voor aalmoezen nauwelijks genoeg. Slechts voor een klein deel van de dieren is er wat
te eten. De zwerfdieren zijn uitgemergeld, hebben open wonden
of ontstoken ogen en worden geplaagd door wormen en andere
parasieten. Samen met de lokale dierenwelzijnspartner Animal
Rescue Cambodja e.V., heeft FOUR PAWS in 2018 in Phnom Penh
1.672 dieren medisch verzorgd en gecastreerd. Ook kon de lokale
bevolking hun katten en honden gratis door dierenartsen laten
castreren. In pagodes en op scholen van Phnom Penh werden 240
studenten en 35 monniken geïnformeerd over de basisbehoeften
van dieren, over verantwoordelijk huisdierenbezit en het gevaar
van de consumptie van hondenvlees.

HULP VOOR ZWERFDIEREN 2018
Oekraïne

Duitsland en
Zwitserland

2.588

300

Roemenië

Cambodja

Bulgarije
2.560
3.698

Thailand
556

Myanmar*

1.672

Vietnam
28

59.058
Zuid-Afrika

Australië
1.173

615

388

Indonesië

In 2018 behandelde VIER VOETERS 72.636 zwerfdieren.
*grootschalig vaccinatieprogramma tegen rabiës
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In Myanmar leven meer dan vier miljoen zwerfhonden. In het land
is rabiës wijdverspreid, per jaar sterven bijna duizend mensen aan
deze dodelijke ziekte. Wrede massamoorden van zwerfhonden in
het verleden hebben het probleem niet opgelost. In 2018 heeft
FOUR PAWS, in nauwe samenwerking met het Ministerie van
Landbouw, Veeteelt en Irrigatie (MOALI) van Myanmar, partnerorganisaties en lokale overheden in totaal 59.058 honden in 516
gemeentes ingeënt tegen rabiës. Aan de universiteiten in Yangon
en Nay Pyi Taw vonden vijf workshops en trainingen plaats voor
dierenartsen en studenten diergeneeskunde. Bovendien organiseerde FOUR PAWS een grootscheepse voorlichtingscampagne
voor de bevolking. Zij werden door berichten in de media, op
billboards, door een speciaal opgericht informatiecentrum en via
meer dan vijftienduizend folders geïnformeerd over de noodzaak
van inenting tegen hondsdolheid.
In Thailand heeft FOUR PAWS het programma Thailand’s Forgotten Dogs gelanceerd. In de regio Bang Saphan, ten zuiden
van Bangkok, redde het lokale team zieke, gewonde en mishandelde dieren. Naast de medische behandeling en de castratie
van de dieren, ligt de nadruk hier vooral ook op voorlichting
van de bevolking.

In Vietnam worden jaarlijks miljoenen zwerf- en huiskatten gevangen voor de verkoop van kattenvlees. Samen met de lokale
non-profitorganisaties Vietnam Cat Welfare en Paws for Compassion, informeert FOUR PAWS de lokale bevolking over verantwoordelijk huisdierenbezit en manieren om hun eigen dieren
te beschermen. In Da Nang en Hai Ang is FOUR PAWS begonnen
met castratieprojecten.
Zwerfdierenhulp in Oost-Europa
In Bulgarije, Roemenië en Oekraïne hebben de teams hun succesvolle werk in veel steden en dorpen voortgezet. In Bulgarije
werden 2.547 dieren gecastreerd. Een totaal van negenhonderd
van hen werd ook medisch behandeld in de zwerfdierenkliniek die
FOUR PAWS sinds 2013 in de buurt van de Bulgaarse hoofdstad
Sofia beheert en in mobiele klinieken. Daarnaast werden 1.151
huis- en zwerfkatten gratis gevaccineerd en ontwormd via een
vouchersysteem. Het team heeft verschillende evenementen
georganiseerd om mensen voor te lichten over dierenwelzijn en
hoe met zwerfdieren om te gaan. Het Roemeense team castreerde
en behandelde in totaal ongeveer 2.560 dieren in de kliniek van
FOUR PAWS in Boekarest en in mobiele veterinaire klinieken. In
Oekraïne konden 2.588 zwerfhonden en -katten worden behandeld,
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gevaccineerd en gecastreerd, waarvan 710 in de dierenkliniek van
FOUR PAWS in Zhytomyr.
Zwerfdierenhulp in West-Europa
Er leven naar schatting twee tot drie miljoen zwerfkatten in
Duitsland. Sinds 2011 zet FOUR PAWS zich in voor de invoering
van een landelijke castratie-, identificatie- en registratieplicht
van huiskatten die vrij naar buiten kunnen. Daarnaast worden in
diverse Duitse steden en gemeentes regelmatig castratieacties
uitgevoerd. In Zwitserland heeft het kattenhulpteam verschillende
castratieacties op boerderijen ondersteund. In Duitsland en Zwitserland konden in totaal driehonderd katten worden gecastreerd.
Zwerfdierenhulp in Australië
In sommige delen van Australië heeft de inheemse bevolking geen
toegang tot veterinaire zorg voor hun huisdieren. FOUR PAWS
werkt met de Australische organisatie Animal Management in Rural
and Remote Indigenous Communities (AMRRIC) om de dieren te
castreren en ter plaatse voorlichting te geven. In 2018 werden in
de regio Papunya 210 honden en katten gecastreerd en kregen
178 honden een behandeling tegen parasieten.
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Zwerfdierenhulp in Zuid-Afrika
In het Zuid-Afrikaanse Mamre, ten zuiden van Kaapstad, werden
in samenwerking met de partnerorganisatie African Tails in totaal
615 honden en katten gecastreerd en behandeld. Dit betekent dat
ongeveer 70%van de zwerfhonden in de regio gecastreerd is. De
campagne ging gepaard met evenementen op scholen waar een
team van FOUR PAWS voorlichting gaf over dierenwelzijn en hoe
men zwerfhonden op de juiste manier moet behandelen.
Door dieren ondersteunde therapie
In het Roemeense FOUR PAWS Animal Assisted Therapy (AAT)
and Human-Animal Interaction Research Centre namen vorig
jaar 22 kinderen met een handicap kosteloos deel aan therapiesessies met voormalige zwerfhonden die opgeleid zijn tot
therapiehonden. Ook bezochten de therapiehonden één keer
per week zestig bejaarden in het verzorgingshuis Floare Rosie
en 480 kinderen in kinderdagverblijven en scholen in Boekarest.
Daarnaast ondersteunden de honden 120 studenten van de
muziekuniversiteit van Boekarest in het omgaan met stress. In
Bulgarije werden 155 gratis sessies gegeven aan 31 kinderen. In
Oekraïne heeft het team in 2018 de eerste zwerfhond opgeleid.

72.636
zwerfdieren werden gecastreerd en
medisch behandeld.

12
landen wereldwijd werden door de
zwerfdierenhulpteams bezocht.

Vooruitzichten 2019
Om wetenschappelijk aan te tonen dat de door FOUR PAWS gekozen aanpak Catch-Neuter-Vaccinate-Release (CNVR) de meest
humane en op de lange termijn de meest effectieve is, is FOUR
PAWS samen met de Britse Universiteit Leeds en het Zoölogisch
Instituut ISZAM in Italië, een wetenschappelijk project gestart
waarin de CNVR-aanpak wordt vergeleken met doden en asielprogramma’s. In 2019 zal het project voltooid zijn. In 2019 zal FOUR
PAWS in Duitsland doorgaan met een nationale castratieverplichting voor huiskatten die los kunnen lopen. De samenwerking met
de gemeentes die de stap naar castratieverplichting reeds hebben
gezet of willen gaan zetten, wordt voortgezet. Er worden verdere
castratieacties in Duitsland en Zwitserland gepland, vooral in landelijke gebieden. Met publiciteit en mediawerk moet de bevolking
verder worden voorgelicht. In en rond Sofia in Bulgarije wil FOUR
PAWS minstens 3.400 zwerfhonden en -katten castreren. Daarnaast
wordt het programma uitgebreid naar in totaal zes gemeentes.
Sommige dieren die in de dierenkliniek in Sofia zijn behandeld,
kunnen niet terug naar de straat. Er zal een adoptieprogramma
gebruikt worden om voor deze dieren nieuwe huizen te zoeken.
In 2019 zal in Roemenië in twee gemeentes een proefproject worden gestart. Met educatieve activiteiten en evenementen wil FOUR
PAWS, samen met partnerorganisatie Animal Society, het aantal
gedumpte huisdieren fors verminderen. In Roemenië en Oekraïne
wil FOUR PAWS in vijftien gemeentes minstens 6.500 zwerfdieren
castreren. Het werken met therapiehonden in Bulgarije en Roemenië zal verder worden uitgebreid. In Oekraïne begint het team de
eerste sessies voor en bezoeken aan de eerste patiënten met de
nieuw opgeleide therapiehonden. Door FOUR PAWS ontwikkelde
kwaliteitsnormen voor door dieren ondersteunde therapie moeten
in alle landen worden geïmplementeerd en de effecten ervan op
het dierenwelzijn moeten voortdurend worden gecontroleerd.
In Zuidoost-Azië zal FOUR PAWS de zwerfdierenhulpprojecten
voortzetten en lokale non-profitorganisaties in hun werk blijven
steunen. In Jakarta (Indonesië) wordt met een lokale organisatie
een nieuw project gestart. In het kader van het zwerfdierenproject kunnen duizenden honden en katten behandeld worden.
FOUR PAWS zal ook de inspanningen tegen de wrede handel in
honden- en kattenvlees intensiveren, met name in Cambodja,
Vietnam en Indonesië.
In Myanmar streeft FOUR PAWS ernaar om in 2030 één miljoen
honden tegen rabiës te hebben gevaccineerd in het kader van
het Myanmar National Plan for Rabiës Elimination from Dogs. Het
project wordt in 2019 voortgezet.
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Handel in hondenen kattenvlees
Huisdieren van het menu af
Uitgangspositie
In Zuidoost-Azië worden jaarlijks miljoenen honden en katten
gedood voor de handel in honden- en kattenvlees. Het gaat hier
veelal om geliefde huisdieren die gestolen worden en zwerfdieren die zonder pardon van straat worden geplukt. Dit gaat
er hardhandig aan toe. Op markten en in slachthuizen worden
zij vervolgens met veel te veel dieren in veel te kleine kooien
gepropt. De honden en katten worden vervolgens één voor één
op brute wijze afgemaakt. De dieren worden doodgeknuppeld,

10 miljoen
honden en katten verdwenen in 2018
van de straten van Zuidoost-Azië.

levend verdronken of in brand gestoken. De handel in hondenen kattenvlees is niet alleen een dieronvriendelijke gebeurtenis,
maar het vormt ook een groot gevaar voor de mens omdat een
aanzienlijk deel van de dieren besmet is met rabiës (hondsdolheid); in Vietnam is dat bijvoorbeeld zestien procent. Door het
consumeren van hun vlees kunnen ook mensen met de dodelijke
ziekte geïnfecteerd raken. In 24 van 33 provincies in Indonesië is
rabiës wijdverspreid. In Cambodja sterven jaarlijks ongeveer 800
mensen aan deze ziekte.

1 miljoen
mensen hebben de petitie tegen de handel in
hondenvlees in Indonesië ondertekend.

Doelstelling
FOUR PAWS wil de wrede handel in honden- en kattenvlees in
Zuidoost-Azië beëindigen. De focus ligt op Indonesië, Cambodja
en Vietnam.
Indonesië
Samen met andere dierenwelzijnsorganisaties is FOUR PAWS
lid van de coalitie ‘Dog Meat Free Indonesia’. Wereldwijd verzamelde de coalitie een miljoen handtekeningen tegen de handel
in hondenvlees in Indonesië. Meer dan negentig internationale
beroemdheden steunden de petitie. Onder druk kondigde de
centrale Indonesische regering in 2018 aan dat het de handel
in hondenvlees in het land wil beëindigen. Op meer dan tweehonderd markten in Indonesië, vooral in Manado en Tomohou in
Noord-Sulawesi, worden elke week duizenden honden en katten
op een barbaarse wijze voor hun vlees gedood. Waar mogelijk redt
FOUR PAWS de dieren. In 2018 redde het team 110 honden en
katten op het nippertje van een gruwelijke dood en werd medische
zorg verstrekt aan de dieren.
Cambodja
In Cambodja deed FOUR PAWS uitgebreid onderzoek wat leidde
tot de onthulling van een bloeiende handel in hondenvlees. Naar
schatting worden hier jaarlijks meer dan drie miljoen honden op
barbaarse wijze gedood. Om een einde te maken aan die handel
in hondenvlees heeft FOUR PAWS een intentieverklaring getekend met het Actiecentrum tegen Landmijnen in Cambodja. Zo
heeft FOUR PAWS een sterke partner aan haar zijde; het Actiecentrum is een officiële overheidsorganisatie die door het hele

land detectiehonden gebruikt om naar mijnen te zoeken. Tijdens
acht informatiebijeenkomsten in de hoofdstad Phnom Penh informeerde FOUR PAWS vorig jaar ook boeddhistische monniken en
schoolkinderen over de hondenhandel.
Vietnam
De Vietnamese hoofdstad Hanoi heeft in 2018 een plan aangekondigd om de consumptie van hondenvlees in de stad tegen 2021
te beëindigen. Het lijden van de katten gaat echter door, omdat
veel mensen bijgelovig zijn en denken dat kattenvlees genezende
krachten heeft en kwade geesten afweert en consumptie ervan
daarom geluk zou moeten brengen. Bijna een miljoen katten zijn
jaarlijks het slachtoffer van de kattenvleeshandel, waaronder ook
talloze huiskatten die op brute wijze gestolen worden. Daarom is
FOUR PAWS in samenwerking met lokale dierenwelzijnsorganisaties in december 2018 de campagne ‘Cats Matter Too’ gestart.
Bewustmakingsevenementen, castratieprojecten en voedselplaatsen moeten het leven van de katten op den duur verbeteren.

Vooruitzichten in 2019
Door samenwerkingsverbanden met overheidsinstanties en regeringen zal FOUR PAWS zich in 2019 grootschalig inzetten om de
handel in honden- en kattenvlees in Zuidoost-Azië te beëindigen.
Daarnaast is educatie erg belangrijk. Zo worden toeristen en de
lokale bevolking ingelicht over het risico van rabiës. Hiermee wordt
tevens de druk op de overheden vergroot. Daarnaast zullen in alle
drie landen castratieprojecten door het zwerfdierenhulpteam van
FOUR PAWS voor een dalende zwerfdierenpopulatie zorgen.
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Campagne
tegen illegale
puppyhandel
‘Bedankt, Ebay’

Uitgangspositie
38

In Oost-Europa worden massaal puppy’s gefokt onder vreselijke
omstandigheden. Ze worden veel te vroeg van hun moeders gescheiden en vervolgens met vervalste identiteitspapieren naar
West-Europa vervoerd. Vaak zijn ze ziek, niet gevaccineerd en
besmet met wormen. De trotse nieuwe eigenaren kampen met
enorme dierenartskosten en vele puppy’s sterven binnen enkele
dagen na de aankoop.
Een populair verkooppunt voor de gewetenloze puppyhandelaren
zijn de online advertentiesites van EBay. De meest bekende in
Nederland is de dochteronderneming Marktplaats.

Doelstelling
Met de internationale campagne ‘Bedankt, Ebay!’ roept FOUR
PAWS Ebay Inc. op om de anonieme handel in dieren op haar
verschillende advertentiesites zoals Marktplaats te stoppen. De
anonimiteit belet de autoriteiten de fraudeurs te vervolgen. Met
een verplichte identiteitscontrole voor iedereen die een advertentie plaatst, kunnen malafide handelaars worden geïdentificeerd,
uitgesloten van de platforms en effectief beschuldigd.

Campagne 2018
Meer dan 212.000 mensen ondertekenden de online petitie tegen
de anonieme puppyhandel op de geclassificeerde advertentieplatforms van Ebay Inc. In december diende FOUR PAWS de petitie in

bij de woordvoerder van het online platform. Daarnaast hebben
verschillende protesten voor het hoofdkantoor het bedrijf vorig jaar
duidelijk gemaakt hoeveel dierenleed er achter de handel schuilt.
In juli 2018 publiceerde FOUR PAWS een analyse die onder andere
de omvang en omzet van de dierenhandel op EBay-advertenties
aantoont. Buiten hun partijen om, spraken Duitse politici zich
daarop openlijk uit vóór een identificatieplicht te zijn. Intensief
onderzoek in 2018, met name in Nederland, Duitsland en Denemarken, vormde de basis voor tal van televisiereportages over
de miljoenenhandel in puppy’s. Samen met RTL Stern TV, zorgde
FOUR PAWS er onder meer voor dat een illegale hondenfokkerij
in het Beierse Königsmoos opgerold werd. Onder de in totaal 134
verwaarloosde honden die door de politie werden geconfisqueerd,
waren enkele ernstig zieke honden.

Vooruitzichten 2019
In het kader van de campagne ‘Thanks, EBay!’ zal FOUR PAWS
het bedrijf verder aansporen om effectieve maatregelen tegen
de dubieuze dierenhandel te treffen. Onderzoek en publiciteit
om de consument bewuster te maken bij het aankopen van
huisdieren zullen worden voortgezet. Om de online handel in
huisdieren in de gehele EU beter te reguleren, zal FOUR PAWS
zich in 2019 bovendien op dat niveau krachtig laten horen.
FOUR PAWS zal bij politieke beleidsmakers van verschillende
partijen een concept introduceren volgens welke alleen geregistreerde honden en katten op advertentiesites kunnen worden
aangeboden.
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Campagnes voor dieren
in de vee-industrie
Voor mens, dier en milieu

VOEDING EN VEETEELT
Uitgangspositie
Ondanks de negatieve gevolgen voor dierenwelzijn, milieu
en de eigen gezondheid, zijn voor veel mensen vlees, melk of
eieren niet uit het dieet weg te denken. Alleen al in Europa
worden jaarlijks meer dan 320 miljoen varkens, schapen, geiten
en runderen geslacht en ook zeven miljard pluimveedieren.
Om de prijs laag te houden en toch winst te maken, zijn systemen ontwikkeld die volledig indruisen tegen dierenwelzijn.
Dieren worden gefokt voor maximale prestaties en worden in
kleine stallen of kooien gehouden die niet aan hun natuurlijke
behoeften voldoen. Om deze systemen überhaupt te laten
functioneren worden snavels afgeknipt, staarten weggesneden
en hoorns weggebrand.

Doelstelling
FOUR PAWS werkt al jaren aan verbeteringen in de vee-industrie.
De organisatie zet zich vooral in tegen de gruwelijke praktijken in de vee-industrie en voor de verbetering van gevestigde
huisvestingssystemen. Om veranderingen te bewerkstelligen
maakt FOUR PAWS, naast educatief werk op traditionele en
sociale media, gebruik van politieke lobby en campagnes. Voor
internationale verbeteringen wordt met non-profitorganisaties
in heel Europa samengewerkt.

Belangrijkste activiteiten in 2018
Om in heel Europa het houden in kooien te beëindigen startte
FOUR PAWS met meer dan 140 andere organisaties in septem-

ber 2018 het Europese burgerinitiatief ‘End the Cage Age’. Het
doel is om minstens één miljoen handtekeningen te verzamelen, zodat de Europese Commissie de kwestie op de politieke
agenda moet zetten.
In 2018 startte FOUR PAWS in verschillende landen een campagne om te zorgen dat er in openbare kantines minder vlees
wordt aangeboden, en dat er alleen dierlijke producten worden
verwerkt van dieren die op een goede manier gehouden zijn.
Hiertoe heeft de organisatie in april 2018 een rapport uitgebracht dat een licht werpt op de aankoop van dierlijke producten
door de publieke sector. De resultaten werden gepresenteerd
op evenementen en gebruikt als basis bij besprekingen en debatten. Publieke instellingen zoals scholen, universiteiten en
ziekenhuizen kopen grote hoeveelheden dierlijke producten.
Hoewel het wettelijk mogelijk is om strenge inkoopcriteria vast
te stellen, wint het product met de laagste prijs meestal. Om
dit in de toekomst te kunnen veranderen, heeft FOUR PAWS in
Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Groot-Brittannië contact
opgenomen met scholen, universiteiten en inkoopmanagers van
de deelstaten en gemeentes om meer te weten te komen over
hun inkoopbeleid van dierlijk voedsel. Daarnaast voerde FOUR
PAWS in 2018 campagne voor betere huisvesting van waterbuffels in Zuid-Italië.
Al in 2014 bracht FOUR PAWS de schrikbarende omstandigheden aan het licht waaronder in Zuid-Italië waterbuffels voor de
productie van mozzarella gehouden worden. De destijds met
de resultaten geconfronteerde supermarktketens beloofden in
de toekomst strengere eisen te stellen aan hun leveranciers. In
2018 werd de implementatie van deze concessies gecontroleerd.
Helaas werden opnieuw serieuze problemen geconstateerd bij
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het houden van waterbuffels. Supermarkten en brancheorganisaties werden op de hoogte gebracht van de resultaten van het
recente onderzoek om samen te werken aan verbeteringen in
het huisvesten van de dieren.

Vooruitzichten 2019
In 2019 zal FOUR PAWS zich blijven inzetten om ervoor te zorgen dat bij het inkopen van dierlijke producten voor kantines
rekening wordt gehouden met strikte dierenwelzijnseisen. De
campagne loopt in vier Europese landen en wordt ingezet om
stap voor stap verbeteringen te bereiken.
Voor het Europese burgerinitiatief ‘End the Cage Age’ moeten
acties en communicatie tot zoveel mogelijk supporters en handtekeningen leiden om een krachtig signaal af te kunnen geven
aan de Europese Commissie en het Europese Parlement.
Om het leven van waterbuffels in de toekomst te verbeteren, zal
FOUR PAWS in 2019 aan het Italiaanse consortium DOP, dat één
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van de belangrijkste organisatie is voor mozzarellaproductie,
richtlijnen overhandigen ter verbetering van de leefomstandigheden van waterbuffels.

TEXTIEL
Uitgangspositie
In de textielbranche spelen dierlijke producten, zoals dons, veren, wol en leer een belangrijke rol. De productie gaat gepaard
met veel dierenleed. Tijdens de productie van dons wordt levend plukken en vetmesten gebruikt. Bij de productie van wol
is mulesing een gangbare praktijk: daarbij worden bij lammeren
huidplooien rond de anus weggesneden om het risico op besmetting door vliegenmaden te verminderen. Veel bedrijven hebben,
naar aanleiding van jarenlange campagnes voor dierenwelzijn,
erkend dat zij iets moeten veranderen. FOUR PAWS ondersteunt
bedrijven bij het ontwikkelen van duurzaamheidsrichtlijnen en
is betrokken bij de ontwikkeling van welzijnsnormen voor dons,
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wol en leer. VIER VOETERS werkt ook voor de Nederlandse textielbond Convenant Duurzame Kleding & Textiel, waar het deel
uit maakt van de stuurgroep. De overeenkomst is een coalitie
van industrie, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de
Nederlandse overheid. Deelname hieraan is voor VIER VOETERS
een belangrijke stap, omdat Nederland het eerste land is dat
dierenwelzijnsaspecten in de productie van kleding betrekt. Het
campagnevoeren en mediawerk van VIER VOETERS wijst ook
regelmatig op het dierenleed bij de productie van wol, huid en
dons door de textielindustrie.

Belangrijkste activiteiten in 2018
FOUR PAWS voerde opnieuw campagnes voor strengere criteria
voor dierenwelzijn met de Responsible Down Standard (RDS) en
de Responsible Wool Standard (RWS). In Duitsland werd bij een
scheerwolbijeenkomst van de textielalliantie weer gewezen op
de problemen bij de wolproductie en het belang van traceerbaarheidsnormen in de hele toeleveringsketen.

De Nederlandse textielbranche heeft VIER VOETERS van uitgebreide informatie voorzien en een workshop over de dierlijke
oorsprong van textiel gegeven. Net als in voorgaande jaren was
het thema ‘dons’ ook in de winter van 2018 een aandachtspunt
in de communicatie wat veel aandacht van de media opleverde.
In Oostenrijk was er over dons een gezamenlijke publicatie met
de vakbond.

Vooruitzicht
FOUR PAWS zal in 2019 campagne voeren om de misstanden in
de wolindustrie te tonen en van merkfabrikanten zowel traceerbaarheid te eisen als het uitsluiten van mulesing in hun productieketen. Met belangrijke fabrikanten werd contact opgenomen
over de traceerbaarheid van dons om ervoor te zorgen dat de
normen voor dierenwelzijn met de Responsible Down Standard
(RDS) niet afzwakken. Daarnaast zal FOUR PAWS bedrijven blijven
adviseren omtrent het versterken van hun duurzaamheidsnormen
op het gebied van dierenwelzijn.
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Noodhulp
Internationale missies

Uitgangspositie
Rampen kennen geen grenzen en treffen zowel mensen als dieren. Maar terwijl mensen kunnen vluchten, zijn vooral vee en
huisdieren op menselijke hulp aangewezen. Als overstromingen
en aardbevingen hele dorpen vernietigen en de gewassen verwoesten, is vee vaak nog de enige manier van levensonderhoud
voor hun eigenaren. Een geliefd huisdier is bovendien het enige
wat geëvacueerde mensen over hebben van hun oude leven. De
redding van dieren verzekert vooral mensen in arme regio’s van
hun levensonderhoud en geeft hen hoop. Zo is hulp aan dieren
tijdens een ramp een belangrijke bijdrage aan humanitair werk.

Doelstelling
FOUR PAWS grijpt in waar dieren acuut in gevaar zijn, of het nu
natuurrampen, politieke onrust of andere noodsituaties betreft.
Het doel is om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn en de situatie
voor mens en dier te verbeteren.
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Project
Sinds 2004 levert FOUR PAWS actieve noodhulp aan dieren in
rampgebieden. Ervaren teams van dierenartsen, reddingswerkers
en rampenmanagers waren al in vele rampgebieden werkzaam,
zoals in Sri Lanka (tsunami 2004, 2005), India (overstromingen
2007, 2015), Zimbabwe en Kenia (droogte 2009), Pakistan (overstromingen 2010, 2011), Egypte en Libië (politieke onrust 2011),
Filippijnen (tyfoon 2013, 2014), Servië (overstromingen 2014),
Gazastrook (oorlogsgerelateerde crisissen 2014, 2015, 2016),
Myanmar (overstromingen 2015, 2016), Puerto Rico (orkaan
2017), Irak en Syrië (oorlogsgerelateerde crisissen 2017). Het
team redt, evacueert, behandelten vaccineert dieren, verdeelt
voedsel en bouwt noodonderkomens. Ter plaatse werkt FOUR
PAWS nauw samen met lokale en internationale hulporganisaties

en ondersteunt hulpprojecten voor dieren in nood van andere
organisaties. Elk lid van het reddingsteam is opgeleid om deze
missies uit te voeren.

Belangrijkste activiteiten in 2018
Uitbreiding van internationale netwerken
Na intensief lobbywerk van FOUR PAWS erkent de UNECE (de
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties)
nu de noodzaak om dieren in door rampen getroffen gebieden
te helpen. De UNECE maakt deel uit van de UNISDR, het bureau
van de Verenigde Naties voor de preventiean rampen. In 2018
voerde FOUR PAWS met succes campagne bij de Europese Commissie om dieren en dierenwelzijn op te nemen in de EU-richtlijn
Rampenbestrijding. In december ondersteunde FOUR PAWS het
directoraat generaal van de Gezondheid en Voedselveiligheid van
de Europese Commissie bij het ontwikkelen van richtlijnen over
hoe de veterinaire dienst van een land zich als technisch expert
op natuurrampen moet voorbereiden. Bovendien is FOUR PAWS
sinds oktober bij de Wereldgezondheidsorganisatie voor Dierengezondheid (OIE) lid van de bestuurscommissie voor dieren bij
natuurrampen op de Balkan.
Noodhulp in Indonesië
Een reeks aardbevingen verwoestte in augustus grote delen van
de Indonesische eilanden Lombok, Gili Frawangan, Gili Air en Gili
Meno. Meer dan 430.000 mensen verloren hun woning. Een noodhulpteam van FOUR PAWS zorgde voor voedsel voor meer dan
vijfhonderd hulpeloze achtergelaten paarden en katten. Dierenartsen moesten 165 van hen verzorgen. Daarnaast ondersteunde
FOUR PAWS de lokale organisatie BAWA (Bali Animal Welfare
Association) om nog eens 1.200 door de aardbeving getroffen
dieren in Indonesië te helpen.

19.000

3

kilogram diervoeder deelde
het noodhulpteam uit.

keer kwam het hulpteam in actie bij
verwoestende natuurrampen.
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Noodhulp in de Verenigde Staten
De orkaan Florence veroorzaakte midden september 2018
verwoestende overstromingen in de staten Noord- en Zuid-Carolina, waardoor er een spoor van vernieling achterbleef. In
korte tijd organiseerde FOUR PAWS in totaal vijf ton gedoneerd
voedsel en verdeelde dit onder dierenasiels en particulieren.
In oktober trof een andere cycloon Florida met snelheden tot
220 kilometer per uur. Orkaan Michael heeft grote delen van
de staat overstroomd waardoor 375.000 mensen geëvacueerd
moesten worden. Een noodhulpteam van FOUR PAWS bevrijdde
verlaten en gekooide huisdieren, meestal honden, maar ook
schildpadden, varkens en zangvogels. Er werd in totaal 6.000
kilogram voedsel verdeeld.

Vooruitzichten in 2019
Voor FOUR PAWS blijft de noodhulp voor mens en dier een
centraal aandachtspunt. Voor elke catastrofe wereldwijd,
controleert het noodhulpteam of en hoe het kan helpen.
De netwerken en samenwerkingsverbanden worden in 2019
verder uitgebreid om in geval van een ramp zo snel mogelijk
met lokale partners te kunnen reageren. FOUR PAWS wil met
regeringen en lokale gemeenschappen rampenpreventiemaatregelen uitwerken.
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Lobbyen voor dierenwelzijn
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Het Europese beleidskantoor van FOUR PAWS in Brussel, België, is
de schakel tussen de nationale kantoren van FOUR PAWS in Europa
en de politieke instituten van de Europese Unie. De medewerkers
observeren actuele ontwikkelingen in het EU-beleid, creëren lobbystrategieën en organiseren vergaderingen of conferenties met
vertegenwoordigers van de EU-commissie, het EU-parlement of
EU-lidstaten. Zij adviseren hen over zaken die relevant zijn voor
dierenwelzijn, uiten hun bezorgdheid en doen suggesties. Hun
werk is belangrijk voor verbeteringen van de dierenwelzijnswetgeving in de EU.

Belangrijkste activiteiten in 2018
EU-landbouwbeleid
Vorig jaar begon de EU met de herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de lidstaten. Een belangrijke
mijlpaal voor FOUR PAWS was de opname van dierenwelzijn als
een specifieke doelstelling in het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuw GLB. Het Europese kantoor van FOUR PAWS
heeft parlementsleden van het Europees parlement geholpen
met het opnemen van verdere amendementen ter verbetering
van het dierenwelzijn.
In december 2018 organiseerde het Europese kantoor van FOUR
PAWS, samen met het Oostenrijkse EU-voorzitterschap en Eurogroup for Animals, een rondetafelconferentie over het afschaffen
van het houden van leghennen in kooien. Helmut Dungler, de oprichter van FOUR PAWS, legde aan EU-politici uit hoe FOUR PAWS
het in 2009 in Oostenrijk voor elkaar kreeg om de productie van
eieren door in kooien gehouden leghennen te laten verbieden.
Het evenement had als doel om Oostenrijk als model te gebruiken
voor de andere EU-landen om in de toekomst de kooihouderij voor
leghennen in de hele Europese Unie te verbieden.

Online handel in puppy’s
Samen met het Oostenrijkse EU-raadvoorzitterschap en Eurogroup for Animals organiseerde FOUR PAWS in november 2018
in Brussel een conferentie over illegale puppyhandel via het
internet. De deelnemers bespraken onder meer een EU-brede
wettelijk verplichte registratie van alle fokkers en verkopers van
honden, katten en fretten. Een dergelijk systeem zou de grotendeels ongereguleerde handel in huisdieren in de Europese Unie
veiliger kunnen maken.
Illegale tijgerhandel in Europa
Nadat bij politie-invallen in Tsjechië in 2018 een tijgerslachthuis
werd ontdekt, kwamen vertegenwoordigers van het Europese
beleidskantoor van FOUR PAWS samen met Tsjechische autoriteiten en eenheden van CITES van de Europese Commissie en
België. Dankzij FOUR PAWS en andere organisaties werkt Tsjechië
momenteel aan een herziening van de wetgeving inzake het behoud van wilde dieren.

Vooruitzichten 2019
Ook in 2019 zal het Europese beleidskantoor een centrale rol
spelen in het politieke werk van FOUR PAWS. Op nationaal en
EU-niveau moeten verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn worden bereikt. Een belangrijk thema in 2019 is het
verbeteren van de traceerbaarheid van individuele huisdieren
bij hun verkopers en eigenaren. Het doel is om de EU-brede
handel in zieke puppy’s te verminderen. De onderhandelingen
over het toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid zullen
in 2019 gepaard gaan met politieke activiteiten van het Europese
beleidskantoor. Daarnaast wordt het Europese burgerinitiatief
‘End the Cage-Age’ ondersteund, waarin wordt opgeroepen
tot het EU-breed beëindigen van het houden van veehouderijdieren in kooien.

Kwaliteit als rode draad
Hoogste normen voor dierenwelzijn
Om de kwaliteit van onze reservaten en alle andere dierenwelzijnsactiviteiten te waarborgen en te verbeteren, heeft FOUR
PAWS een internationaal kwaliteitsmanagementsysteem geïntroduceerd. De nadruk ligt vooral op leren, evalueren, effectiviteit en efficiëntie.

In de opvangcentra en reservaten
Of het nu om de beren in onze BERENWOUDEN gaat, de grote
katachtigen en andere wilde dieren in LIONSROCK, FELIDA en
TIERART of onze orang-oetans in de WOUDSCHOOL: alle dieren
onder de hoede van FOUR PAWS krijgen de best mogelijke zorg.
Met ons kwaliteitsmanagementsysteem hebben wij gedetailleerde
richtlijnen en normen gedefineerd voor onder andere de grootte
en het ontwerp van verblijven, de inhoud van gezondheidszorg
en geschikte voeding.
Strikte veiligheidsnormen en procedures zijn van het grootste
belang bij het werken met wilde dieren. Om de veiligheid van
de bezoekers en medewerkers te waarborgen, zijn de veiligheidsnormen sinds de opening van het eerste opvangcentrum
van FOUR PAWS in 1998 voortdurend verbeterd. Wij simuleren
tijdens jaarlijkse trainingen bijvoorbeeld noodscenario’s. Zo
weet iedere medewerker precies wat hij of zij moet doen als
een beveiligingshek door een storm wordt beschadigd, een
wild dier ontsnapt, bezoekers gewond raken of als er brand op
het terrein uitbreekt.

Tijdens de reddingsacties
Ook voor het vervoeren van dieren heeft FOUR PAWS hoge normen
ontwikkeld, onder meer voor de veterinaire onderzoeken voor
en na de reis, maar ook voor de grootte en het materiaal van de
transportkisten. FOUR PAWS traint regelmatig alle dierverzorgers,
maar houdt ook rekening met hun dagelijkse observaties en voortdurende feedback. De resultaten worden verzameld tijdens jaarlijkse kwaliteitsworkshops en opgenomen in de interne richtlijnen.

Bij al het dierenwelzijnswerk
Niet alleen bij het directe werk met dieren is kwaliteit een rode
draad voor FOUR PAWS. Gecontroleerde en regelmatig herziene
processen helpen het team om strategische dierenwelzijnscampagnes te ontwikkelen en uit te voeren, hulpacties in rampgebieden te organiseren alsook effectief lobbywerk te verrichten. Ook
de management-, communicatie-, fondswervings-, financiële en
administratieve activiteiten van FOUR PAWS worden zo effectief
en efficiënt mogelijk uitgevoerd. Want het is prioriteit om werktijd
en donateursgeld optimaal te benutten voor reeds geredde dieren
en voor dieren die nog in nood verkeren.

In de medische zorg
FOUR PAWS geeft dieren die afkomstig zijn uit privébezit, circussen en erbarmelijke dierentuinen een nieuw thuis. Na hun
redding lijden veel wilde dieren nog steeds onder de gevolgen
van ondervoeding, verkeerde voeding en slechte leefomstandigheden: hun tanden worden aangetast door tandbederf of zijn
afgebroken door het bijten op tralies, ze hebben huidziektes, beschadigde gewrichten, nier- en andere orgaanschade en vertonen
gedragsproblemen. Sommige dieren maken nog maanden, soms
zelfs jaren later, urenlang dezelfde monotone bewegingen zoals
in hun voormalige gevangenissen. In 2018 bezochten gespecialiseerde wildlife dierenartsen en tandheelkundige dierenartsen
in totaal 64 maal onze reservaten en opvangcentra. Zij onderzochten op de behandeltafel in totaal 65 grote katachtigen en
52 beren onder narcose.
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Jaarrekening
Financieel overzicht
Bezoldiging directie

Inkomsten en uitgaven 2018
Uitgaven 2018

Directie
Naam

Barbara van Genne

Projecten en Campagnes

Functie

Directeur VIER VOETERS
Nederland a.i.

Beheer en Administratie

240.545

Fondsenwerving

642.016

Dienstverband

TOTAAL

Aard (looptijd)

Ad Interim

Periode

1 januari – 31 december 2018

De directie heeft over het boekjaar 2018 geen bezoldiging
ontvangen.
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in Euro

Inkomsten 2018
Donaties
Nalatenschappen

Bezoldiging bestuur

Incidentele subsidies

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

Rentebaten
TOTAAL

1.706.639

3.363.300

in Euro
2.487.867
804.361
70.781
291
2.768.300

De uitgaven voor donateurs service bedragen in het boekjaar
19,5% van de inkomsten uit donaties en nalatenschappen.

Balans per 31 december 2018
Activa

in Euro

Passiva

Vaste activa

38.947

Eigen vermogen

Vlottende activa

873.596

Liquide middelen

1.256.257

TOTAAL

2.168.800

Vooruitzichten / prognose
De begrote baten voor 2019 zijn 3.000.012 euro; dit zijn baten
van donaties. De begrote lasten zijn 3.000.012 euro.

Kortlopende schulden

TOTAAL

in Euro
1.841.327
327.473

2.168.800

Uitgaven 2018
Projecten en Campagnes

66 %

Fondsenwerving
Beheer en Administratie

25 %
9%

9%
25 %

Uitgaven 2018

66 %
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FOUR PAWS hoofdkantoor
VIER PFOTEN International –
gemeinnützige Privatstiftung
Linke Wienzeile 236
1150 Wien, Oostenrijk
T: +43 1 545 50 20 0
F: +43 1 545 50 20 99
office@four-paws.org
www.four-paws.org
Büro für Europapolitik in Brüssel
VIER PFOTEN –
Stiftung für Tierschutz
Avenue de la Renaissance 19/11
1000 Bruxelles, België
T: +32 2 740 08 88
F: +32 2 733 90 27
office@vier-pfoten.eu
www.vier-pfoten.eu

FOUR PAWS kantoren
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AUSTRALIË
FOUR PAWS Australia
2a Level2, 255 Broadway,
Glebe, NSW 2037
GPO Box 2845
Sydney NSW 2001, Australië
T: +02 1800 454 228
enquiries@four-paws.org.au
www.four-paws.org.au
BULGARIJE
FOUR PAWS Bulgaria
8 Pirotska Str., entr. A, fl.1
1000 Sofia, Bulgarije
T: +359 2 953 1784
F: +359 2 952 1198
office@vier-pfoten.bg
www.vier-pfoten.bg
DUITSLAND
VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz
Schomburgstraße 120
22767 Hamburg, Duitsland
T: +49 40 399 249 0
F: +49 40 399 249 99
office@vier-pfoten.de
www.vier-pfoten.de
VERENIGD KONINKRIJK
FOUR PAWS UK
7-14 Great Dover Street,
London, SE1 4YR, Verenigd Koninkrijk
T: +44 207 922 79 54
F: +44 207 922 79 55
office@four-paws.org.uk
www.four-paws.org.uk
KOSOVO
FOUR PAWS Kosovo
Bear Sanctuary Prishtina
Village Mramor, near Badovc Lake
10000 Prishtina, Kosovo
T: +377 44 792 015

NEDERLAND
Stichting VIER VOETERS
Oostenburgervoorstraat 162
1018 MR Amsterdam, Nederland
T: +31 20 625 25 26
F: +31 20 623 23 26
office@vier-voeters.nl
www.vier-voeters.nl
OOSTENRIJK
VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz
Linke Wienzeile 236,
1150 Vienna, Oostenrijk
T: +43 1 895 02 02 0
F: +43 1 895 02 02 99
office@vier-pfoten.at
www.vier-pfoten.at
ZWITSERLAND
VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz
Enzianweg 4
8048 Zürich, Zwitserland
T: +41 43 31180 90
F: +41 43 31180 99
office@vier-pfoten.ch
www.vier-pfoten.ch
ZUID-AFRIKA
FOUR PAWS South Africa
Westlake Business Park,
The Green Building,
9B Bell Crescent,
Westlake, 7945 Cape Town
Postal address: P.O. Box 930025202
Zuid-Afrika
T: +27 21 702 4277
F: +27 21 702 4595
office@four-paws.org.za
www.four-paws.org.za

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),
+66 2 018 1459 (room 2081)
Oekraïne
FOUR PAWS Ukraine
12 Yuria Illenka Str.,
Shevchenkivsky District
04050 Kiev, Oekraïne
+380 680251132
HONGARIJE
FOUR PAWS Hungary
NÉGY MANCS Alapitvány az Állatvédelemért
Bécsi út 120, 4. emele
1034 Budapest, Hongarije
T: +36 1 301 0149
office@negy-mancs.hu
www.negy-mancs.hu
VERENIGDE STATEN
FOUR PAWS International
6 Beacon Street #1110
Boston, MA 2108, Verenigde Staten
T: +1 617 942 1233
F: +1 360 364 7347
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

FOUR PAWS reservaten en dierenklinieken
BULGARIJE
DANSBERENPARK Belitsa
Adriyanov chark area, 2780 Belitsa
Blagoevgrad District, Bulgarije
T: +359 88 786 61 89
ParkZaTancuvashtiMechki
ZWERFDIERENKLINIEK Bankya
37 Al. Stamboliyski str.
Sofia 1320 District Bankya, Bulgarije
T: +359 888 404 447
DUITSLAND
BERENWOUD Müritz
BÄRENWALD Müritz GmbH
Am Bärenwald 1, 17209 Stuer, Duitsland
T: +49 39924 79118
F: +49 39924 79619
info@baerenwald-mueritz.de
www.baerenwald-mueritz.de
TIERART Big Cat Centre
Tierartstraße 1
66506 Maßweiler, Duitsland
T: +49 176 84305545
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, Indonesië
KOSOVO
BERENWOUD Prishtina
Village Mramor, near Badovc Lake
10000 Prishtina, Kosovo
T: +377 44 792 015
mobile: +383 44 609 044
PylliiArinjvePrishtina

MYANMAR
ELEPHANTS LAKE
Bago Region,
Yenwe reserved forest
Republic of the Union of Myanmar
NIEDERLANDE
Großkatzenstation FELIDA
Grindweg 22
8422 DN Nijeberkoop, Netherlands
www.felidabigcats.org

ZWITSERLAND
Arosa Bear Sanctuary
Dorfstrasse / SKZA
7050 Arosa, Zwitserland
T: +41 81 378 70 20
baeren@arosa.swiss
www.arosabaerenland.ch

ZUID-AFRIKA
LIONSROCK Big Cat Sanctuary
Section 21, LIONSROCK Farm
Klein Bloemhof, District Betlehem
OOSTENRIJK
P.O. BOX 1416
BERENWOUD Arbesbach
9700 Bethlehem, Zuid-Afrika
BÄRENWALD Bärenschutzzentrum gGmbH Park T: +27 58 304 3899
Schönfeld 18, 3925 Arbesbach, Oostenrijk Sanctuary T: +27 58 304 1003
T: +43 2813 76 04
office@lionsrock.org
F: +43 2813 76 04 15
www.lionsrock.org
office@baerenwald.at
www.baerenwald.at
OEKRAÏNE
BERENWOUD Domazhyr
UILEN- EN ROOFVOGELSTATION
1 Vedmezhy Krai Str., 81083 Zhornyska,
Haringsee
Yavoriv district, Lviv region, Oekraïne
Untere Hauptstraße 34
www.bearsanctuary-domazhyr.org
2286 Haringsee, Oostenrijk
T: +43 2214 480 50
ZWERFDIERENKLINIEK Zhytomyr
office@eulen-greifvogelstation.at
FOUR PAWS Oekraïne
www. eulen-greifvogelstation.at
Sergei Parajanov Street, 87
Zhytomyr, Oekraïne
ROEMENIË
FOUR PAWS Animal Assisted Therapy
VIETNAM
(AAT) and Human-Animal Interaction
BERENWOUD Ninh Binh
Research Centre
Nga 3 Village, Cuc Phuong Commune
Animal-Assisted Therapy Centre
Nho Quan District, Nin Binh Province
Prelungirea Ghencea Bvd.no. 195
Vietnam
District 6, Bucharest, Roemenië
www.four-paws.org/campaigns-topics/
topics/help-for-stray-animals/animalassisted-intervention

FOUR PAWS samenwerkingspartners
DUITSLAND
Wildedierencentrum Hamburg/
Schleswig-Holstein
Am Sender 2
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop,
Duitsland
www.wildtierstation-hamburg.de
INDIA
Blue Cross of India
No 72, Vellachery Main Road
Guindy , Chennai 600032, India
T: +91 44 223 00 666, +91 44 223 54 959,
+91 996 28 00 800
bluecrossofindia@gmail.com
www.bluecrossofindia.org
JORDANIË
Al Ma’wa for Nature and Wildlife
P.O. Box 691, Amman, 11941 Jordanië
Al Hummar – Royal Stables
T: +962 6 5340407
www.almawajordan.org

KENIA
The David Sheldrick Wildlife Trust
P.O. Box 15555, Mbagathi
00503, Nairobi, Kenia
T: +254 20 891 996
F: +254 20 890 053
rc-h@africaonline.co.ke
www.sheldrickwildlifetrust.org

POLEN
ZOO Poznań
Ogród Zoologiczny
ul. Browarna 25,
61-063 Poznań, Polen
T: +48 61 876 8209
F: +48 61 877 3533
www.zoo.poznan.pl

KROATIË
Bear Refuge Kuterevo
Pod Crikvon 109
53220 Kuterevo, Kroatië
T: +385 53 799 001
kuterevo.wordpress.com

ROEMENIË
Dog Shelter Speranta
Popesti Leordeni, Ilfov County, Roemenië

OOSTENRIJK
PFOTENHILFE Lochen
Gutferding 11,
5221 Lochen am See, Oostenrijk
T: +43 1 8922377
www.pfotenhilfe.org

VIETNAM
Education for Nature – Vietnam (ENV)
Block 17T5, 17th floor, Room 1701
Hoang Dao Thuy Street,
Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
www.envietnam.org
Hanoi Wildlife Rescue Centre Soc Son
Dong Doi Village, Tien Duoc commune,
Soc Son district, Hanoi, Vietnam
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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

