Dossier : WWF
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WWF
WWF is een wereldwijde organisatie die de natuur en de wilde dieren beschermt. De letters
staan voor ‘World Wide Fund for Nature’ of het Wereld Natuur Fonds. Het symbool van WWF is
de reuzenpanda. Weet jij ook waarom?
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Sir Julian Huxley, een wetenschapper, ging
in 1960 op reis naar Oost-Afrika. Hij was heel
erg triest door wat hij zag. De natuur werd
vernietigd en mensen jaagden op verschillende
dieren. Hij besloot dat er dringend iets gedaan
moest worden, anders zouden heel wat dieren
in Afrika uitsterven. Daarom richtte hij een jaar
later, in 1961, samen met een groep vrienden
WWF op. Het was belangrijk om alle mensen
te vertellen wat er gebeurde in de natuur en
de dieren te beschermen. Om dat te doen
zamelde hij geld in.

Waarom is het logo een panda?
In de periode van de oprichting van WWF kreeg de Zoo van London in
Engeland haar eerste reuzenpanda. De panda had de naam ‘Chi-Chi’ en
was heel populair. De oprichters van WWF kozen daarom de bedreigde
reuzenpanda als symbool. Het logo is getekend door Sir Julian Huxley
zelf want hij was een echte pandafan! Bovendien is de panda zwart-wit,
handig in een tijd dat drukken in kleur nog heel duur was. Sinds zijn
oprichting heeft WWF al veel voor de reuzenpanda gedaan zoals het
opzetten van natuurreservaten, steunen van onderzoek en het zorgen
van verbindingen tussen leefgebieden. Inmiddels gaat het al veel beter
met de reuzenpanda en zijn er steeds meer in het wild.
Wie is de baas van WWF?
De directeur-generaal
of de ‘baas’ van WWF
Internationaal heet
Marco Lambertini.

Wat doet WWF?
WWF wil wereldwijd de natuur behouden! Dat doen we door dieren
en habitats te beschermen en ervoor te zorgen dat de impact van de
mens op de aarde kleiner wordt.
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WWF is opgericht op 11 september 1961. Het hoofdkantoor is in
Zwitserland en in verschillende landen werden afdelingen
opgericht. Eerst in Engeland, Zwitserland en de Verenigde
staten. Ook in België is er een afdeling. Ons kantoor
is in Brussel en is opgericht in 1966. Nu heeft
WWF meer dan 90 kantoren in meer dan
65 landen.

Het belangrijkste eerst
Over heel de wereld zijn dieren en hun leefgebieden (habitats) bedreigd. Er is
geen tijd te verliezen!
Maar we kunnen niet overal tegelijk de natuur
beschermen. Daarom is het belangrijk
eerst de meest bedreigde diersoorten te
beschermen en gebieden met heel veel
biodiversiteit (dus met heel veel soorten
planten en dieren).
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Zo heeft WWF wereldwijd 35 grote gebieden
gekozen. Denk maar aan het Amazonegebied
met regenwouden, het Noordpoolgebied of de
Grote Oceaan met koraalriffen. Deze gebieden
zijn ‘prioritair’. Dat is een moeilijk woord om te
zeggen dat ze voorrang hebben, we moeten
ze eerst beschermen. Door deze gebieden
te beschermen, helpen we ook de planten en
dieren die er leven.
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Hoe beschermt WWF de dieren?
Wereldwijd heeft WWF al duizenden projecten uitgevoerd in meer dan 100 landen.
De projecten worden uitgevoerd door WWF zelf of we werken samen met andere
organisaties.
Er zijn verschillende oorzaken die ervoor
zorgen dat de dieren en de habitats op
de aarde bedreigd worden. Denk maar
aan ontbossing, overbevissing of
klimaatverandering. WWF wil deze
bedreigingen van de biodiversiteit
verminderen en samen met mensen,
overheden en andere organisaties
zoeken naar oplossingen om de impact
van de mens op de aarde kleiner te
maken.
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Om dit te doen werkt WWF op zes
verschillende thema’s.
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Enkele projecten :
Amoerluipaarden
Sinds 2012 is er in het oosten van Rusland een groot nationaal park dat het ‘Land
van de luipaard’ heet. Het park is heel groot (262.000 hectaren of meer dan 500.000
voetbalvelden!) en is het belangrijkste gebied waar de amoerluipaard leeft. Deze
katachtige is de meest zeldzame kattensoort ter wereld. WWF heeft jaren druk
uitgeoefend op de Russische regering om dit park op te richten. Met succes! In
het natuurreservaat zijn de dieren beschermd en mag er niet op gejaagd worden.
Het is ook verboden de bomen in het natuurreservaat te kappen. WWF doet ook
onderzoek met speciale zenders naar de amoerluipaarden die er leven.

Hoeveel mensen werken bij WWF ?
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Wereldwijd werken meer
dan 5000 voor WWF. Dat
zijn mensen die in de natuur
werken, maar ook op kantoor.
In België werken ongeveer 35
mensen voor WWF.

Gorilla’s en het ECOmakala project
In het Virunga Nationaal Park in Afrika leeft de zeldzame berggorilla. Maar rondom
het park wonen veel mensen die bomen hakken om er houtskool van te maken. Met die
houtskool koken ze hun eten en verwarmen ze hun huizen. Dat is natuurlijk belangrijk
om te overleven. Met het ‘ECOmakala’ project plant WWF samen met de inwoners van
de dorpen snelgroeiende bomen rondom het park. Zo kunnen de mensen deze bomen
gebruiken om houtskool te maken en niet de bomen van het park. Zo wordt het habitat van
de gorilla’s niet vernietigd.

Wat was het eerste WWF-project?
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In Zuid-Spanje kocht WWF in 1961 een
heel groot stuk natuur met veel water en
moerassen. Zo droeg WWF bij aan de
oprichting van het Nationale Park Coto
Doñana. Er broeden heel veel vogels
en trekvogels houden er halt op hun reis
naar Afrika. In het gebied vind je ook de
Iberische lynx en de keizersarend, soorten
die bijna uitgestorven zijn.

Zeeschildpadden
In Suriname in Zuid-Amerika zijn er stranden waar zeeschildpadden hun eieren leggen.
De dieren komen ’s nachts op het strand gekropen en maken een gat met hun zwempoten.
In dat gat leggen ze ongeveer 100 eieren, net kleine pingpongballen. Het probleem is dat
de eieren een echte lekkernij zijn in Suriname. Stropers gaan op zoek naar de nesten
en graven de eieren op om te verkopen. Dat is verboden want zeeschildpadden zijn
bedreigde dieren! De overheid van Suriname werkt met speciale ‘jachtopzieners’. Zij zijn
de ‘politieagenten’ van de natuur en letten erop dat er geen eieren worden gestolen. Wie
eieren van zeeschildpadden verkoopt, krijgt een boete. WWF steunt mee de jachtopzieners
en beschermt op die manier de zeeschildpadden.
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Interview met Jerome Laycock
Natuurbeschermer WWF-België

Wat is jouw taak bij WWF?
Ik volg de projecten van WWF in de landen Myanmar, Thailand, Cambodja en Vietnam in
Azië. Met die projecten proberen we de dieren (zoals de tijger!) en de habitats van de regio
te beschermen. Daarnaast werk ik ook op de illegale handel van wilde dieren in Afrika,
zoals de olifant en de neushoorn.

Wat vind je het leukst aan jouw job?
Dat is een moeilijke vraag! Er zijn veel dingen die ik leuk vind: mijn collega’s zijn geweldig
en het is plezierig om op kantoor te komen werken. Het is ook interessant om samen te
werken met mensen over de hele wereld, elke dag leer ik nieuwe dingen. De bezoeken
aan de projecten in Azië en Afrika zijn natuurlijk ook heel erg leuk, vooral om te zien dat
iedereen hard werkt om de natuur te beschermen.

Wat is jouw lievelingsdier?
Het zwijnshert! Dat is een heel klein hert, dat leeft in de
bossen en graslanden in Zuid-Azië. In Cambodja is het
zwijnshert heel erg zeldzaam. Met WWF hebben we een
project om deze diersoort te beschermen. We hebben
een overeenkomt met de overheid van Cambodja: als we
kunnen aantonen dat er nog voldoende zwijnsherten zijn,
zullen ze een groot gebied van meer dan 23.000 hectares
bos beschermen. Mijn eerste project bij WWF ging over het
zwijnshert en nu is het echt mijn lievelingsdier!
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Er werken verschillende soorten mensen bij WWF. Niet alleen biologen, maar ook mensen
die goed kunnen schrijven, graag met cijfertjes bezig zijn of veel van computers kennen.
Het belangrijkste is dat je een groot hart hebt voor de natuur.
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Wie kan bij WWF werken?

Wat kan jij doen?
WWF kan de dieren niet alleen beschermen en heeft mensen zoals jou nodig.
Wereldwijd zijn er ongeveer 5 miljoen mensen die WWF steunen, in België zijn er
dat meer dan 100.000. Dankzij al deze mensen kunnen we de bedreigde dieren
beschermen!
Schrijf je in in de WWF-Rangerclub en word
een echte natuurbeschermer! De WWFRangerclub is een club voor kinderen die
gek zijn van wilde dieren. Als lid krijg je
een welkomstpakket, 5x per jaar een leuk
magazine en kan je gratis deelnemen aan
activiteiten.

Geef een spreekbeurt over WWF. Vertel de kinderen van jouw klas wat WWF doet om de
dieren te beschermen.
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Je kan bij WWF folders van de Rangerclub vragen,
die je kan uitdelen aan de kinderen van je klas. Wie
deze folder invult en terugstuurt (een postzegel
hoeft niet), krijgt gratis een Rangerclub Magazine
in de brievenbus. Leuk hé
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Stuur een mailtje naar rangers@wwf.be en laat ons
weten hoeveel kinderen in je klas zitten.

Adopteer een bedreigd dier! ! Bij WWF kan je vier soorten bedreigde dieren
adopteren: een tijger, een dolfijn, een reuzenpanda of een gorilla. Dat
betekent natuurlijk niet dat je bij jou thuis een echte tijger moet verzorgen,
want tijgers horen natuurlijk in het wild! Als je een dier adopteert, geef
je elke maand een beetje geld aan WWF. Met dit geld helpt WWF deze
dieren. Jij draagt zorg voor de dieren, zo is het ook een beetje jouw dier.
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Wil jij ook een
bedreigd dier
adopteren? Meer
info vind je op
www.wwf.be
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Draag zorg voor de aarde : Op de website van de WWF-Rangerclub vind
je leuke tips wat je kan doen om de natuur te helpen. Draag jij ook je
steentje bij? Als we allemaal samen werken, komen we heel ver!
www.rangerclub.be
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SUPER QUIZ !

Quiz je mee?
De antwoorden vind je in dit dossier!

Wat betekenen de letters van WWF?

Welk dier is het symbool van WWF?

In hoeveel landen heeft WWF projecten?

Hoeveel mensen werken voor WWF?

Wie is de baas van WWF?
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Hoe beschermt WWF de wilde dieren?

