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Doelstelling
De doelstelling van Vrienden van de Olifant is:
Een bijdrage leveren aan de bescherming van de in het wild levende olifanten, zowel de Afrikaanse als de 
Aziatische. 

a.	 door	het	financieel	of	op	andere	wijzen	steunen	van	beschermingsprojecten	van	olifanten;
b. door het geven van voorlichting over het leven, de bedreigingen en de beschermingsmogelijkheden van 

olifanten, waardoor zo veel mogelijk mensen bij de problematiek betrokken worden.

ANBI-status
De Belastingdienst erkent Vrienden van de Olifant als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Over erfenissen en schenkingen hoeft geen erfbelasting of 
schenkbelasting betaald te worden. Donateurs van een ANBI mogen hun giften 
aftrekken van de belasting.

Species Survival Network (SSN)
Vrienden van de Olifant is lid van het wereldwijde samenwerkingsverband van 
de belangrijkste natuurbeschermingsorganisaties.

Postadres:	Postbus	2048,	2130	GE	Hoofddorp.	E-mail:	info@olifanten.org
Secretariaat:	Binnenweg	4,	2132	CT	Hoofddorp.	Tel.:	023	7370558

Website:	www.olifanten.org	-	IBAN:	NL68	INGB	0000	2211	20
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Op weg naar de Wereld van de Olifant 
De afgelopen jaren hebben we achter de schermen gewerkt aan de oprichting van een gebouw, 
waarin een museum met olifant-kunstwerken, een informatiecentrum over olifanten, een 
overzicht	van	betrouwbare	olifant-beschermingsprojecten,	een	digitale	safari,	een	filmzaal,	
een tropische tuin en een winkel in ondergebracht kunnen worden. We noemen het gebouw: 
de	Wereld	van	de	Olifant.	Het	is	de	bedoeling	dat	het	gebouw	in	het	themapark	PARK21	komt	
te	staan,	aan	de	IJweg	in	de	Haarlemmermeer,	tussen	Hoofddorp	en	Nieuw-Vennep.	Doel	van	
de Wereld van de Olifant is om iedereen die om olifanten geeft of mooie dieren vindt, met 
diverse activiteiten naar de Wereld van de Olifant te trekken, waar we de bezoekers kunnen 
vertellen over de bedreigende situatie waarin de olifanten leven. Verwacht wordt dat de eerste 
bezoekers uit Nederland en Vlaanderen komen, daarna uit de overige Europese landen en 
vervolgens uit de rest van de wereld. Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die om olifanten 
geven en iets willen doen om te voorkomen dat de olifanten in het wild uitsterven. 

De	projecten	die	we	 steunen,	het	weeshuis	Elephant	Transit	Home	en	het	ETH	Medical	
Centre	op	Sri	Lanka,	het	Olifantjes	Weeshuis	in	Kenia,	het	Olifantjes	Weeshuis	in	Zambia,	
Elephant	Nature	Park	in	Thailand	en	het	South	Tanzania	Elephant	Project	(STEP)	in	Tanzania	
doen hun best om de jonge olifantjes en andere dieren onder hun hoede, de best mogelijke 
verzorging	te	geven.	Hun	werk	is	erop	gericht	om	de	diertjes	terug	te	brengen	naar	de	natuur,	
zodra ze daar aan toe zijn.

De sociale media wordt steeds belangrijker en daar wordt door Vrienden van de Olifant 
uiteraard ook gebruik van gemaakt. In mei hebben we een petitie georganiseerd tegen het 
opheffen van het jachtverbod op olifanten in Botswana. Een ander heugelijke gebeurtenis 
vond	in	december	plaats.	De	TV-presentatrice	Nicolette	Kluiver	wilde	peetouder	worden	van	
alle	35	olifantjes	die	wij	in	het	peetouderprogramma	hebben.	De	kerstdagen	en	jaarwisseling	
bracht zij met haar gezin door op Sri Lanka, waar ze het weeshuis en het ziekenhuis bezocht, 
als ambassadrice van Vrienden van de Olifant. Op haar Instagram-pagina maakte zij daar 
melding	van,	waardoor	binnen	korte	tijd	100	nieuwe	peetouders	zich	aanmeldde.

Saengduean	‘Lek’	Chailert,	die	de	leiding	heeft	van	Elephant	Nature	Park	in	Thailand,	kwam	
eind	augustus	naar	Lisse	om	de	Nederlandse	première	van	de	film	Love	and	Bananas	bij	te	
wonen. Veel Beschermers (dat zijn degenen die via VvdO het project ENP steunen) maakten 
gebruik van de gelegenheid om met Lek te praten en/of op de foto te gaan.

In deze uitgave een verslag wat de belangrijkste gebeurtenissen waren in het afgelopen jaar.

Rob Faber, voorzitter 
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Activiteiten
Ook	in	2019	zijn	er	diverse	activiteiten	georga-
niseerd. Ons werk bestaat op de eerste plaats 
uit het werven van nieuwe peetouders voor de 
weesolifantjes	op	Sri	Lanka,	in	Zambia	en	in	
Kenia.	Samen	met	het	werven	van	Ziekenhuis-
helpers, Beschermers (voor ENP) en Askari’s 
(voor	STEP).	Verder	geven	we	informatie	over	
het leven van de olifanten op onze website en 
ons tijdschrift de Olifant	(zie	pag.	22).	Jaarlijks	
wordt de Olifantenkalender uitgegeven, met 
mooie	foto’s	op	groot	formaat	(24	x	33	cm)	van	
Afrikaanse en Aziatische olifanten.

Sociale media
Vrienden van de Olifant heeft een pagina op 
Facebook en Instagram. Op Facebook wordt 
wekelijks een olifantje in de schijnwerper gezet 
en is er ander actueel nieuws over olifanten. De 
Facebook-pagina heeft een groep volgers, van 
ruim	4000	personen.	Dit	jaar	werd	het	aantal	

Speciale kerstmarkt
VvdO heeft begin december op 
het	 secretariaat	 in	Hoofddorp	 een	
speciale kerstmarkt georganiseerd. 
Het	was	 gezellig	 en	 leuk	 om	 vele	
Vrienden die al jaren deel uitmaken 
van onze Vriendenkring weer eens te 
zien en met hen te kunnen praten. Er 
waren veel artikelen te koop, die als 
kerstcadeau aan familie en vrienden 
gegeven	konden	worden.	Maar	ook	
voor zichzelf uiteraard. 

van	4000	“like’s”	gehaald.	Daar	hebben	we	op	Facebook	fees-
telijk melding van gemaakt. Ook op Instagram hebben we 
een pagina, waar veel (vooral jonge) mensen de activiteiten 
van VvdO volgen.

Feestelijke aankondiging dat de 4000 Likes gehaald is.

Het reprohoekje op de speciale kerstmarkt.
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De Wereld van de Olifant
Al	enige	jaren	zijn	we	bezig	met	de	opzet	van	een	Olifant-museum,	dat	in	de	Haarlemmermeer	gevestigd	
gaat	worden.	We	hebben	voor	de	Haarlemmermeer	gekozen	omdat	dit	dichtbij	Amsterdam	en	luchthaven	
Schiphol ligt. In de loop van de jaren hebben we een aanzienlijke collectie olifantbeeldjes en -beelden, 
schilderijen,	aquarellen,	tekeningen	en	gebruiksvoorwerpen	opgebouwd.	Het	is	de	bedoeling	deze	collectie	
tentoongesteld wordt, samen met informatie over de beeldend kunstenaar die het kunstwerk gemaakt heeft, 
welke olifant model gestaan heeft voor het kunstwerk, wanneer het gemaakt is, in welk land het kunstwerk 
gemaakt	is	enz.	Dit	geeft	het	kunstwerk	een	extra	dimentie.	Veel	kleine	olifantbeeldjes	zijn	in	productie	ver-
vaardigd	en	over	de	hele	wereld	verkocht.	Mogelijk	dat	een	verzamelaar	hier	olifantbeeldjes	tegenkomt	die	
ook	in	zijn/haar	collectie	is	opgenomen.	Met	de	informatie	die	in	het	museum-gedeelte	te	vinden	is,	krijgt	het	
beeldje meer emotionele waarde. In de loop van de tijd is de basis verbreed en zijn naast de tentoonstelling 
van kunstwerken ook activiteiten opgenomen die direct verband houden met het museumgedeelte.

Wereld van de Olifant, waarvan hieronder een artist-impression van het gebouw, omvat een museum met 
een permanente collectie olifant-kunstwerken en enkele keren per jaar een thema-tentoonstelling, waar-
onder: de olifant in de religie, werkolifanten, gebruiksvoorwerpen met olifantafbeeldingen enz. Verderop is 
de geschiedenis en informatie over het leven van olifanten te zien, een overzicht van betrouwbare olifant-
beschermingsprojecten.	Beneden	is	een	digitale	safari	met	echte	safariwagens	met	rondom	filmbeelden	van	
nationale	parken,	een	filmzaal	waar	olifantfilms	gedraaid	worden,	een	tropische	tuin	waar	iets	gedronken	en	
gegeten	kan	worden	en	een	winkel.	Ten	minste	één	maal	per	maand	wordt	een	evenement	georganiseerd.

In het afgelopen jaar hebben we de plannen voor de oprichting van de Wereld van de Olifant voorgelegd 
aan	een	geselecteerde	groep	“doorsnee”	Nederlanders,	om	te	zien	of	onze	plannen	overeenkomen	met	de	
verwachtingen van de toekomstige bezoekers. De reacties waren positiever dan we gedacht hadden, maar 
daarmee hebben we nog niet het groene licht om op korte termijn verder te gaan. De voorbereidingen 
zijn veel omvangrijker dan we dachten. Er moet nog veel werk verzet worden, voordat we aan de fondsen-
werving voor dit enorme project kunnen beginnen. De fondsenwerving is feitelijk net zo belangrijk bij de 
voorbereidingen als de opzet en inrichting van het gebouw.
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Peetouderproject Sri Lanka
In	2019	waren	er	70	weesolifantjes	 in	ETH.	Dit	 is	het	hoogste	aantal	olifanten	dat	ooit	 is	opgenomen.	
Onder deze omstandigheden is het hard werken voor het hele team, om alle olifantjes de verzorging en 
begeleiding te geven die zij zo hard nodig hebben. De groep olifantjes is heel hecht. De jongere olifantjes 
zoeken de geborgenheid bij de oudere vrouwtjes, terwijl zij ook hun eigen wereldje gaan ontdekken. In het 
gezelschap	van	elkaar	leren	zij	wat	een	olifant	behoort	te	weten.	Het	ene	olifantje	ontwikkelt	zich	sneller	
dan het andere olifantje. Elk olifantje heeft een uniek karakter waardoor de begeleiding van het rehabili-
tatieproces soms een uitdaging is. 

Liefde voor mensen
Vrienden	van	de	Olifant	heeft	de	financiële	verantwoordelijkheid	over	15	weesolifantjes;	Rob,	Mozes,	Chuti,	
Habali,	Balaya,	Aba,	Gemunu,	Kathari,	Malindu,	Sirimali,	Manike,	Hercules,	Namal,	Kalana	en	Wasala.	Mozes	
heeft	een	nauwe	relatie	met	Kathari,	die	zich	ontwikkelde	vanaf	de	eerste	paar	dagen	in	ETH.	Hij	is	enorm	
aanhankelijk	naar	Kathari	en	sabbelt	vaak	op	haar	oren.	Kathari	is	vriendelijk	en	sociaal	en	heeft	een	hechte	
band met verschillende olifanten binnen de kudde. Dr. Perera heeft zich, vanwege het onschuldige karakter 
van	Kathari,	afgevraagd	of	Kathari	zich	in	het	wild	zal	kunnen	aanpassen.	Hij	hoopt	dat	haar	naïviteit	en	
liefde voor mensen geleidelijk aan zal veranderen. Dat ze een waarschuwend gerommel zal laten horen als 
iemand te dichtbij kwam, zou dat een goede stap zijn op weg naar een zelfstandig leven in de natuur. Sinds 
ze de kleine Rob voor het eerst ontmoette heeft Sirimali vol toewijding over hem gemoederd. Rob  begint 
zijn eigen wereld en zijn vrijheid te ontdekken en laat Sirimali daardoor vaker alleen. Dit maakt Sirimlai 
verdrietig	omdat	ze	haar	petekind	mist.	Sirimali	speelt	graag	in	het	water.	Ze	geniet	van	het	gezelschap	van	
de andere olifanten in de kudde en speelt vaak met andere olifantjes.

Ieder olifantje heeft een eigen karakter
Chuti	is	een	van	de	jongere	olifanten.	Ze	is	nieuwsgierig	en	vraagt	veel	aandacht	van	de	verzorgers.	Ze	is	een	
heel	vriendelijk	olifantje	en	geniet	van	het	gezelschap	van	de	hele	kudde.	Habali	is	een	lief	en	vriendelijk	
olifantje	dat	heel	gehoorzaam	is.	Ze	voelt	zich	geborgen	bij	haar	surrogaatmoeder	Manike.	Wanneer	Manike	
niet	in	de	buurt	is,	is	Habali	verdrietig	en	schreeuwt	om	haar.	Ze	is	altijd	aan	het	eten	en	is	te	herkennen	aan	
haar zeer korte staart. Aba geniet ervan om bij de andere olifanten te zijn maar is vooral dol op de matriarch 
van	de	kudde.	Hij	wil	dicht	bij	haar	in	de	buurt	zijn.	Gemunu	is	een	van	de	stoerste	jongens	in	de	kudde.	
Gemunu	is	een	vriendelijke	olifant	die	soms	een	beetje	traag	is.	Hij	neemt	graag	de	tijd	en	houdt	van	eten.
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Mozes en Kathari

Ondanks	dat	Malindu	een	beetje	schuw	is	en	zich	
het prettigst voelt tussen de andere olifantjes, kan 
hij tijdens de melkvoeding heel ongeduldig zijn. 
Malindu	is	dol	op	zwemmen	en	spelen	in	het	water.
Balaya	is	een	vriendelijk	en	zeer	actief	olifantje.	Hij	
speelt	graag	met	zijn	beste	vriend	Mozes.	Tijdens	
de melkvoeding beweegt hij constant in het rond 
alsof hij danst. De verzorgers vragen zich af waar 
Manike	 ’s	 nachts	 tussen	 22.00	 en	 06.00	uur	 is.	
Mysterieus	als	ze	is	gaat	ze	op	avontuur	en	komt	ze	
niet opdagen voor de nachtelijke melkvoedingen. ’s 
Morgens	is	ze	dan	gewoon	weer	aanwezig	alsof	ze	
nooit	is	weggeweest.	Hercules	is	vriendelijk	maar	
is	graag	op	zichzelf.	Hij	geniet	van	het	grazen	maar	
het	liefst	op	enige	afstand	van	de	kudde.	Hoewel	
de blessure aan zijn achtervoet merkbaar is, weer-
houdt het hem er niet van om actief te zijn. Wasala 

begint	behoorlijk	volwassen	te	worden.	Het	is	een	rustige	olifant	met	mooie	lange	slagtanden,	maar	hij	kan	
fel	reageren	als	hem	iets	niet	bevalt.	Wasala	staat	erom	bekend	dat	hij	van	eten	houdt.	Kalana	is	een	van	de	
oudere	olifanten,	hij	is	er	aan	toe	om	zelfstandig	in	het	wild	te	leven.	Het	is	een	nogal	luie	olifant	die	op	
zijn dooie akkertje naar de voedingsplaats komt om zijn 
melk	te	halen.	Kalana	ontwikkelt	een	andere	houding	
ten opzichte van mensen, wat voor zijn rehabilitatie 
een voordeel is. Wanneer er een nieuwe verzorger bij 
hem in de buurt komt maakt hij het de verzorger heel 
moeilijk met gekke en woeste aanvallen.

Nicolette Kluiver ambassadeur
Nicolette	Kluiver	 is	 peetouder	 geworden	 van	 alle	 35	
weesolifantjes die Vrienden van de Olifant in haar 
peetouderprogramma	heeft.	Met	haar	peetouderschap	
steunt	zij	de	weesolifantjes	op	Sri	Lanka,	 in	Zambia,	
Kenia	en	Thailand.	Nicolette	is	op	eigen	initiatief	het	
olifantjesweeshuis en het olifantenziekenhuis op Sri 
Lanka gaan bezoeken, om met eigen ogen te zien hoe het 
met	de	weesolifantjes	gaat.	Zij	was	ontroerd	toen	zij	de	
Rob weesolifantjes zag. De eerste ontmoeting met haar 

weesolifantjes was emotioneel en zeer bijzonder. 
Nicolette wil meer over de olifanten weten en 
de bewustwording over de kritieke toestand van 
olifanten	bij	het	publiek	vergroten.	Zij	voelt	zich	
aangetrokken tot deze imposante dieren met 
hun prachtige eigenschappen, die veel mensen 
eveneens hebben, en vindt het verschrikkelijk dat 
de	olifanten	zo	enorm	bedreigd	worden.	Het	 is	
heel mooi dat Nicolette een bijdrage wil leveren 
aan de bescherming van olifanten. Wij vinden 
het geweldig om te kunnen melden dat Nicolette 
Kluiver	ambassadeur	van	Vrienden	van	de	Olifant	
is	geworden.	Zij	gaat	zich	inzetten	om	de	nood-
zaak van de bescherming van olifanten onder de 
aandacht te brengen.

Hercules



8

Het Olifant Ziekenhuis op Sri Lanka
Elephant	Transit	Home	Medical	Centre	Olifanten	Ziekenhuis	in		Sri	Lanka
In	de	afgelopen	twee	jaren	is	gebleken	dat	het	ETH	Medical	Centre	hard	nodig	
is en succesvol functioneert. Onder leiding van Dr. Dinusha De Silva en Dr. 
Sameera	Kaligu,	staat	het	team	dag	en	nacht	klaar	om	de	dieren	de	medische	
verzorging	te	geven	die	nodig	is.	Het	medisch	team	verblijft	in	slaapvertrekken	
direct	naast	het	ziekenhuis	en	is	continu	beschikbaar.	Het	spreekt	voor	zich	dat	
de verzorging van de dieren veel tijd vergt. Elk leven van een verzwakt dier ligt in de 
handen	van	het	onmisbare	team.	Er	zijn	een	aantal	babyolifantjes	en	jonge	olifanten	in	het	
ziekenhuis opgenomen en behandeld. Bijna alle opgenomen olifantjes hebben het door de specialistische 
verzorging	en	medicatie	gered.	Zonder	de	intensieve	hulp	van	het	team	dierenartsen	hadden	zij	het	niet	
overleefd. 

Diverse andere diersoorten
Voordat	het	ziekenhuis	gerealiseerd	was	overleed	1	op	de	3	gevonden	weesolifantjes	alsnog,	door	gebrek	
aan	de	goede	medische	verzorging.	Het	aantal	olifantjes	dat	overlijdt,	ligt	nu	aanzienlijk	lager.	Wanneer	de	
olifantjes	voldoende	zijn	hersteld	worden	zij	overgebracht	naar	het	olifantjesweeshuis	Elephant	Transit	
Home	in	Udawalawe,	in	het	zuiden	van	Sri	Lanka.	Daar	worden	zij	verzorgd	en	begeleid	totdat	zij	groot	en	
zelfstandig	genoeg	zijn	om	terug	te	keren	naar	een	leven	in	de	vrije	natuur.	Het	duurt	gemiddeld	5	tot	8	
jaar voordat een olifantje zelfstandig genoeg is om terug te keren naar de natuur. Naast de olifantjes zijn er 
diverse andere diersoorten in het ziekenhuis opgenomen die worden verzorgd totdat ze weer zelfstandig 
in de natuur kunnen leven.

Ziekenhuishelpers zijn hard nodig
Het	 ziekenhuis	heeft	 regelmatig	nieuwe	 apparatuur,	medicijnen	 en	medische	 artikelen,	 zoals	 verband,	
scharen,	operatiemesjes,	ontsmettingsvloeistof	e.d.	nodig.	Ziekenhuishelpers	dragen	maandelijks	€2,50	bij	
om	dergelijke	uitgaven	te	kunnen	bekostigen.	Het	ziekenhuis	heeft	nog	veel	Ziekenhuishelpers	nodig,	die	
het	medische	team	in	staat	stellen	om	hun	werk	naar	gehoren	te	kunnen	doen.	Extra	donaties	zijn	uiter-
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Dr. Dinusha De Silva (l) en Dr. Shameera Kaligu (r) doen hun best om de gewonde en zieke dieren weer gezond te maken.

Dit medisch paspoort is afgegeven aanRob Fabersinds 5 juli 2015 Ziekenhuishelper van 
het ETH Medical Centre in Giritale, Sri Lanka

aard ook van harte welkom. De gezondheid van de olifantjes en de 
andere	dieren	wordt	daar	enorm	mee	bevorderd.	Een	Ziekenhuis-
helper ontving een medisch paspoort en jaarlijks een nieuwsbrief 
over de dieren die in het ziekenhuis opgenomen en behandeld zijn. 
Het	Medisch	Paspoort	zal	worden	vervangen	door	een	Certificaat.
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Peetouderproject	Zambia

In	de	Kafue	Release	Facility	wordt	hard	gewerkt	 aan	de	bouw	
van	een	tweede	boma.	Momenteel	verblijven	hier	44	weesjes	en	
de huidige boma biedt niet meer voldoende slaapruimte voor de 
groeiende kudde. Om alle weesjes ook in de toekomst de juiste 
zorg te kunnen blijven bieden, is het noodzakelijk dat het kamp 
wordt uitgebreid en gereorganiseerd.  

Een	absolute	mijlpaal	voor	het	GRI-weesolifantenproject:	Cha-
milandu schreef geschiedenis door als eerste gerehabiliteerde 
weesolifant	in	Zambia	een	baby	ter	wereld	te	brengen.	Toen	ze	
op	9	september	jl.	plotseling	in	de	boma	verscheen,	wist	het	team	
dat ze wilde komen bevallen op deze voor haar zo vertrouwde en 
veilige plek. In het wild worden moederolifanten natuurgetrouw 
bijgestaan	door	de	andere	volwassen	vrouwtjes	in	de		kudde.	Cha-
milandu wist dat zij er alleen voor stond, dus koos zij heel bewust 
voor de veiligheid en de bescherming van de weesopvang en bood 
zo	haar	kleine	baby	de	beste	kans	op	overleving.	Het	olifantje	kreeg	
de	naam	Mutaanzi	David.	Als	oudste	olifant	van	de	kudde	heeft	
Chamilandu	jarenlang	veel	weesjes	met	haar	warme	moederliefde	
omringd.	Chamilandu	en	haar	baby	werden	door	de	hele	kudde	
enthousiast begroet. 

Holiday in the Wild
Het	olifantjesweeshuis	heeft	een	hectische	periode	
achter	de	rug.	De	opname	van	de	film	‘Holiday	in	
the	Wild’	heeft	voor	veel	extra	werk	gezorgd.	In	de	
film	spelen	de	weesolifantjes	een	belangrijke	rol.	
Om de weesolifantjes zo weinig mogelijk te belas-
ten is er veel gebruik gemaakt van animatiebeelden. 
De	film	is	exclusief	op	Netflix	 te	zien.	Er	 is	veel	
aandacht voor de noodzaak van bescherming van 
de	olifanten.	Door	de	film	wordt	de	bewustwording	
van de kritieke toestand van de olifanten bij het 
publiek vergroot.  

5 Weesolifantjes in het peetouderprogramma
Vrienden	van	de	Olifant	heeft	5	weesolifantjes	 in	het	peetouderprogramma;	Mosi,	Rufunsa,	Mphamvu,	
Nkala	en	Kasewe.	
Nkala	heeft	een	moeilijke	periode	doorgemaakt.	Door	fysieke	problemen	kon	Nkala	de	kudde	niet		bijhouden	
en de dierenartsen besloten, in samenspraak met de DNPW (Department of National Parks and Wildlife), om 
hem veel rust en intensieve zorg te gaan geven. Naast de normale voeding krijgt Nkala nu een supplement 
van	extra	vitaminen	toegediend.	Tevens	wordt	zijn	voeding	aangevuld	met	smakelijke	bollen,	bestaande	uit	
melkpoeder	met	rijke	ingrediënten.	Deze	speciale	formule	moet	ervoor	zorgen	dat	de	proteïne-opname	wordt	
gestimuleerd en dat Nkala’s orgaanfuncties en lichamelijke conditie weer een gezonde oppepper krijgen. 
Nkala krijgt  ’s nachts een deken, zodat zijn lichaamstemperatuur op peil blijft. Na een aantal succesvolle 
veterinaire onderzoeken, bloedproeven en vaccinaties, is Nkala’s gezondheid aanzienlijk verbeterd. Nkala 
heeft een bijzonder positieve en zachtaardige houding, dit maakt hem uiterst geliefd, ook bij de verzorgers.
Mosi heeft zich ontwikkeld tot een onafhankelijke en zelfstandige olifant. Er zijn dagen waarop hij de lunch 
liever	overslaat	en	alleen	blijft	rondstruinen	in	de	natuur.	Al	is	Mosi	qua	formaat	een	behoorlijk	forse	oli-

Chamilandu en haar baby.
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Kasewe als matriarch.

fant,	hij	voelt	zich	nog	niet	helemaal	op	zijn	gemak	bij	andersoortige	dieren.	Hij	doet	enorm	zijn	best	om	
iedereen ervan te overtuigen dat hij de onbetwiste leider van de kudde hoort te zijn.
Rufunsa	is	een	zeer	actieve	en	speelse	olifant.	Hoewel	Rufuns	klein	is	voor	zijn	leeftijd,	doet	hij	qua	sociale	
ontwikkeling	absoluut	niet	onder	voor	de	oudere	olifanten.	Rufunsa	is	enorm	verknocht	aan	Chamilandu,	
de matriarch van de kudde. De geboorte van het jong is gelukkig niet tussen hen in komen staan. Inte-
gendeel,	Rufunsa	heeft	er	een	lief	klein	“broertje”	bij	gekregen.	Rufunsa	is	er	ook	in	geslaagd	een	eigen	
vriendenkring	op	te	bouwen	met	zijn	beste	vrienden	Maramba	en	Mosi.	
Mphamvu	is	nog	altijd	een	speelse	olifant	en	hij	zoekt	graag	het	gezelschap	van	de	andere	weesjes.	Hij	is	
een	intelligente	olifant,	die	heel	goed	begrijpt	hoe	de	hiërarchie	van	de	kudde	werkt.	Hij	begrijpt	de	ge-
dragsregels van olifanten en over het algemeen is hij bijzonder sociaal en amicaal.

Rufunsa,	Mphamvu	en	Mosi	zijn	eind	2019	voorzien	van	radiohalsbanden.	Via	de	halsbanden	kunnen	zij	
constant	in	de	gaten	gehouden	worden.	Kasewe	is	een	geboren	matriarch;	ze	heeft	een	zeer	sociaal	en	sterk	
karakter	en	is	uitermate	zorgzaam	van	aard.	Eind	november	zijn	Kasewe	en	haar	vriendinnetje	Mkaliva	
naar	de	opvang	in	Kafue	gebracht.	Kasewe	en	Mkaliva	waren	beduusd	van	deze	grote	verandering	in	hun	
leven.	Ze	wisten	na	aankomst	in	de	opvang	in	Kafue	niet	hoe	ze	zich	moesten	gedragen.	De	verzorgers	
lieten	hen	rustig	acclimatiseren	in	de	boma.	Chamilandu	nam	Kasewe	en	Mkaliva	later	mee	de	natuur	in	
voor	een	eerste	kennismaking	met	hun	nieuwe	thuis.	Kasewe	voelt	zich	ontspannen	in	het	gezelschap	van	
Chamilandu	en	de	kleine	Mutaanzi	David.	Voor	het	eerst	sinds	het	verlies	van	haar	moeder	is	er	een	ouder	
vrouwtje	in	het	leven	van	Kasewe.
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Peetouderproject	Kenia	

Vrienden	van	de	Olifant	steunt	de	Sheldrick	Wildlife	Trust	in	Kenia	en	heeft	16	weesolifantjes	in	het	peet-
ouderprogramma:	Barsilinga,	Godoma,	Ishaq-B,	Ngilai,	Kithaka,	Kihari,	Kenia,	Lima	Lima,	Murera,	Ndii,	
Naipoki, Panda, Quanza, Rapa, Sonje, Shukuru

Ithumba
Het	olifantjesweeshuis	in	Kenia	wordt	wereldwijd	door	veel	organisaties	en	bedrijven	gesteund.	Mede	door	
de	jarenlange	steun	van	Vrienden	van	de	Olifant	is	het	olifantjesweeshuis	heel	groot	geworden.	Het	wees-
huis	heeft	naast	de	babyopvang	in	Nairobi	de	opvanglocaties	Voi	en	Ithumba	in	het	Tsavo	National	Park	en	
de	opvang	Umani	Springs	in	het	beschermde	gebied	Kibwezi	Forest,	in	het	Chyulu	Hills	National	Park.	In	
Umani	Springs	is	het	hele	jaar	door	voldoende	water	en	voedsel	te	vinden.	Hierdoor	zijn	de	leefomstan-
digheden heel geschikt voor minder valide weesolifantjes om hier zelfstandig in de natuur te kunnen leven.
De	weesolifantjes	in	Ithumba	hadden	in	2019	diverse	confrontaties	met	een	zeer	gevaarlijke	troep	leeuwen.	
Een aantal seniorwezen raakte hierbij gewond en keerde voor medische verzorging terug naar de opvang. 
Het	weeshuis	was	in	overleg	met	de	Kenia	Wildlife	Service	om	de	leeuwen	te	verplaatsen,	toen		de	leeuwen	
uit	zichzelf	ineens	verdwenen.	Als	gevolg	van	de	confrontaties	met	de	leeuwen	durfden	Barsilinga,	Kithaka	
en hun vrienden wekenlang de opvang niet te verlaten. Door het contact met de seniorwezen overwonnen 
ze hun angst en groeide hun zelfvertrouwen langzaam weer. De incidenten met de leeuwen heeft de stap 
naar	een	zelfstandig	leven	buiten	de	opvang	voor	Barsilinga,	Kithaka	en	hun	vrienden	vertraagd.		Zij	weten	
dat de opvang de meest veilige plaats is. Rapa houdt dagelijks krachtmetingen met zijn vriendjes en leert 
allerlei belangrijke vaardigheden van de seniorwezen.  Ithumba had het meest te lijden onder de droogte. 
Met	behulp	van	tankwagens	met	water	zorgde	het	weeshuis	in	samenwerking	met	lokale	boeren	er	voor	dat	
de	waterpoelen	in	de	omgeving	constant	gevuld	werden.	Half	november	begon	de	regentijd.	Seniorwees	
Wendi keerde toen naar  de opvang terug om haar pasgeboren dochter te laten zien. De verzorgers hebben 
Wendi’s dochter Wemu genoemd. Dit betekent ‘goedheid’. Voor Wendi is Wemu haar tweede dochter, in 
oktober	2015	kreeg	zij	dochter	Wiva.	

Voi
De opvang in Voi had ook te maken met droogte, maar de natuur was minder verdroogd dan in Ithumba. 
Godoma	en	Ngilai	hebben	zich	prima	aangepast	in	de	dagelijkse	routine	in	Voi.	Mbegu	en	Godoma	leid-
den	hun	eigen	groepje	op	dezelfde	manier	zoals	zij	dit	in	de	babyopvang	in	Nairobi	ook	deden.	Godoma	
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De	kleine	Wemu,	dochter	van	Wendy.
is een serieus olifantje en heel punctueel. Ngilai is een allemansvriend en van alle olifantjes het meest 
aanhankelijk	naar	de	verzorgers.	Kenia,	Panda,	Ndii,	Naipok,	Kihari	en	Ishaq-B	zijn	al	enige	jaren	niet	meer	
afhankelijk van melk en bijvoeding. Wel zijn ze afhankelijk van de opvang en de weesolifantjes, die zij als 
hun	familie	beschouwen.	Vooral	in	het	tweede	deel	van	het	jaar	werden	de	interacties	tussen	Kenia’s	groep	
en	de	jongste	negen	olifantjes	intensiever.	Godoma	en	Mbegu	leerden	belangrijke	vaardigheden	van	de	
oudste	weesolifantjes	onder	leiding	van	Kenia		om	hun	groepje	tijdens	de	verschillende	seizoenen	goed	
te	kunnen	leiden.	De	verzorgers	verwachten	dat	Kenia’s	groep	van	in	totaal	21	olifantjes	over	enige	tijd	als	
groep	de	stap	naar	een	zelfstandig	leven	in	de	natuur	zal	zetten.	In	november	brak	de	regentijd	aan.	Toen	
keerden	ook	de	groep	seniorwezen	onder	leiding	van	Emily	terug	naar	de	opvang.	Seniorwezen	Edie	en	
Mweya	lieten	vol	trots	hun	baby’s	zien	die	in	de	droge	periode	zijn	geboren.	Voor	het	eerst	leidde	Kenia	de	
weesolifantjes niet weg bij de seniorwezen. Integendeel, alle weesolifantjes integreerden juist op natuurlijke 
wijze met de seniorwezen. 

Umani Springs
In	Umani	Springs	is	het	hele	jaar	door	voldoende	voedsel	en	water	te	vinden.	Shukuru	heeft	een	aandoe-
ning	die	is	veroorzaakt	door	een	tekenbeet.	Zij	wordt	hiervoor	maandelijks	met	injecties	behandeld	die	
haar	algehele	conditie	flink	verbeteren.	Ze	voelt	zich	het	prettigst	in	het	gezelschap	van	Sonje	die	altijd	
rekening met haar houdt. Lima Lima beschouwt de verzorgers als onderdeel van haar kudde. In mei redde 
zij het leven van een verzorger toen hij ten val kwam nadat ze schrokken van een wilde kudde olifanten die 
ze te laat hadden opgemerkt. Onder leiding van Lima Lima werkten de weesolifantjes goed samen om hun 
verzorger te beschermen en de wilde olifanten op afstand te houden, tot dat de andere verzorgers met de 
jeep ter plaatse waren. De verzorger is succesvol medisch behandeld. De verzorgers zijn uiteraard trots op 
Lima	Lima	en	de	andere	weesolifantjes.	Hoewel	Murera	en	Sonje	als	oudsten	de	leiding	hebben	bepaalt	
Lima	Lima	meestal	met	welke	wilde	olifanten	de	weesolifantjes	contact	maken.	Quanza,	Murera	en	Shukuru	
hebben wel interacties maar houden zich doorgaans afzijdig. Sonje heeft vooral contact met wilde bullen 
en	Lima	Lima	is	dol	op	kuddes	met	babyolifantjes.	Tegen	het	einde	van	het	jaar	bleven	de	oudste	bulletjes	
en	Zongoloni	en	Lima	Lima	voor	het	eerst	een	nacht	buiten	de	opvang	omdat	ze	bij	een	bevriende	kudde	
wilden blijven. Quanza was heel onrustig toen Lima Lima ’s nachts buiten de opvang bleef. Voor Quanza 
is Lima Lima de belangrijkste olifant in haar leven en de opvang de meest veilige plaats.
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Elephant Nature Park
Vrienden van de Olifant steunt de opvang Elephant Nature Park (ENP) en de overige beschermingspro-
jecten	van	Save	Elephant	Foundation,	opgericht	door	Sangduen	‘Lek’	Chailert	in	Thailand.	In	Elephant	
Nature	Park	in	Chiang	Mai	(Noord-Thailand),	zijn	meer	dan	80	mishandelde	en	verwaarloosde	olifanten	
opgevangen die zijn gered uit de toeristen- en houtkapindustrie. Dankzij de jarenlange inspanningen van 
Lek	en	haar	team,	zijn	er	in	de	afgelopen	jaren,	verspreid	over	heel	Thailand,	in	totaal	42	beschermings-
projecten gerealiseerd, die allen onder de overkoepelende organisatie ‘Save Elephant Foundation’ vallen. 
Dankzij	de	inzet	van	Lek	en	haar	team	is	het	opvangreservaat	voor	olifanten	Pattaya	Elephant	Sanctuary	
gerealiseerd. Dit is een belangrijke stap voorwaarts voor de bescherming van olifanten in dit toeristische 
gebied.	De	opvang	Samui	Elephant	Haven	op	het	eiland	Koh	Samui	is	een	positief	voorbeeld	voor	de	an-
dere	beschermingsprojecten.		Bij	de	opening	op	9	augustus	2018	begon	de	opvang	met	vier	olifanten.	In	
2019	zijn	er	nog	zeven	olifanten	opgevangen.	Zij	zijn	allemaal	door	Lek	uit	wrede	omstandigheden	van	het	
toerisme	gered.	Samui	Elephant	Haven,	is	door	het	team	van	Lek	benoemd	tot	beste	beschermingsproject	
van	2019,	een	grote	eer.	De	gemotiveerde	medewerkers	van	de	opvang	geven	transparante	voorlichting	en	
organiseren	veel	activiteiten	voor	bezoekers.	Geen	van	de	beschermingsprojecten	krijgt	financiële	steun	
van	de	Thaise	overheid.	Alle	beschermingsprojecten	zijn	afhankelijk	van	donaties	en	van	bezoekers.

Elephant Nature Park
De olifanten die door Lek en haar team worden gered, hebben vaak voetproblemen, handicaps aan hun 
enkels, rug en/of heupen en mentale problemen, als gevolg van hun wrede bestaan in de houtkap- en/
of toeristenindustrie. Ook komen ernstige ooginfecties en blindheid veel voor. Door de medische zorg 
in combinatie met de natuurlijke leefomstandigheden in ENP, verbetert de conditie van de meeste oli-
fanten aanzienlijk. Dankzij donaties heeft ENP een speciale hijskraan met een speciaal tuig aangeschaft  
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om verzwakte olifanten na een val overeind te kunnen 
helpen. Wanneer een olifant in het tuig hangt neemt 
de hijskraan het lichaamsgewicht over. Yui Bua is be-
gin	2016	door	Lek	en	haar	 team	gered	uit	de	 toeris-
tenindustrie.	Gedurende	 haar	 leven	 heeft	 ze	 in	 ten-
minste twintig verschillende kampen gewerkt. Om Yui 
Bua tijdens haar laatste levensfase de best mogelijke 
faciliteiten te kunnen bieden, heeft ENP een tweede 
therapeutisch bassin naast haar verblijf gebouwd. In 
2019	zijn	er	5	bejaarde	olifanten	overleden.	Zij	hebben	
volop genoten van hun leven in het Park.

In 2019 zijn er 4 olifanten gered
Begin	januari	werd	de	achtjarige	Chana	gered.	Zeven	
maanden	 eerder	 was	 Chana	 uitgegleden	 waarbij	 ze	
haar achterpoot brak. Na behandeling in het olifan-
tenziekenhuis in Lampang, keerde ze terug naar haar 
eigenaar.	 Chana	 stond	 het	 grootste	 deel	 van	 de	 tijd	
vastgeketend. De eigenaar nam contact op met Lek. 
In eerste instantie werd de mobiele kliniek ingezet om 
medische hulp te verlenen. De eigenaar stemde er uit-
eindelijk	mee	in	dat	Chana	naar	ENP	werd	gebracht.	
De	bejaarde	Mee	Boon	was	decennialang	werkzaam	in	
de houtkapindustrie. Daar is zij blind geraakt aan haar 
linkeroog. Vijf jaar geleden kocht de laatste eigenaar 
Mee	Boon	om	haar	te	gebruiken	in	het	toerisme.	Korte	
tijd	daarna	verloor	ook	haar	rechteroog	het	gezichtsvermogen.	De	blinde	Mee	Boon	werd	nutteloos	voor	
de eigenaar en stond daarom voortdurend vastgeketend op dezelfde plaats zonder enige vorm van beschut-
ting	en	verzorging.	Dankzij	de	overredingskracht	van	Lek	heeft	de	eigenaar	besloten	om	Mee	Boon	naar	
ENP	te	laten	gaan.	Toen	Lek	begin	2016	de	hoogbejaarde	Yui	Bua	uit	het	toeristenkamp	redde,	verkeerde	
haar kampgenoot Yai Boon nog in een goede conditie. Drie jaar later bezocht Lek hetzelfde kamp opnieuw 
en ontdekte dat Yai Boon sterk was vermagerd. De eigenaar ging ervan uit dat ze stervende was en droeg 
haar over aan Lek. Na twee dagen aan een infuus was Yai Boon’s conditie stabiel genoeg om naar ENP 
vervoerd te kunnen worden. In de opvang krijgt Yai Boon voeding en medicatie die past bij haar conditie. 
Sinds	haar	komst	in	ENP	is	Yai	Boon	al	ruim	500	kilo	aangekomen.	Gluay	Hom	had	een	vreselijk	bestaan		
bij een krokodillenfokkerij met dierenpark en circus in de regio Bangkok. Ondanks de ernstige blessure 
aan zijn voorpoot werd hij dagelijks gedwongen om kunstjes in circusvoorstellingen te doen. ‘s Nachts en 
tussen de voorstellingen in stond hij vastgeketend aan een strakke korte ketting in een smerige betonnen 
ruimte.	Het	is	Lek		in	augustus	2019,	met	heel	veel	moeite,	gelukt	om	de	tienjarige	Gluay	Hom	te	redden.	
Gluay	Hom	blijkt	drager	te	zijn	van	het	herpesvirus.	Hoewel	de	test	positief	uitwees,	vertoont	hij		géén	
ziekteverschijnselen.	Uit	voorzorg	wordt	hij	medisch	behandeld	tegen	het	virus.	Om	deze	reden	bleef	hij	
de	eerste	maanden	in	quarantaine.	Hij	had	serieuze	problemen	aan	zijn	beide	achterpoten	en	onnatuurlijk	
platte	voeten.	Deze	problemen	zijn		grotendeels	opgelost	door	Gluay	Hom	op	natuurlijke	wijze	voldoende	
te laten bewegen.

Eigendomsrecht
In	de	zomer	van	2017	werden	er	drie	olifanten	bij	een	eigenaar	van	een	traditioneel	kamp	met	olifanten	
gehuurd. De huurders brachten ze rechtstreeks naar ENP, met de bedoeling de dieren te redden. Wan-
neer	Lek	en	haar	team	zelf	een	olifant	redden,	wordt	Lek	officieel	eigenaar	van	de	desbetreffende	olifant,	
waarmee de toekomst van het dier is veiliggesteld. Doordat de drie olifanten zonder toestemming naar 
ENP zijn gebracht, waren de dieren nog steeds eigendom van de rechtmatige eigenaar. Na anderhalf jaar 
besloot	de	eigenaar,	begin	2019,	dat	hij	alleen	het	jongste	olifantje	Thong	Ae	terug	wilde.		Thong	Ae	zou	in	

Yui Bua
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zijn circus moeten werken en een grote trekpleister zijn.  Lek heeft er alles gedaan om de eigenaar ervan 
te	overtuigen	om	de	toen	vierjarige	Thong	Ae	in	ENP	te	laten	blijven.	Na	maanden	van	onzekerheid	gaf	de	
eigenaar	Lek	een	jaar	de	tijd	om	Thong	Ae	vrij	te	kopen.	Eind	2019	is	het	Lek	gelukt	om	Thong	Ae	vrij	te	
krijgen.	Lek	is	officieel	de	eigenaar	van	Thong	Ae	geworden	en	de	toekomst	van	het	olifantje	is	hiermee	
voorgoed veiliggesteld. 

Faa Mai
Dit	jaar	vierde	Faa	Mai	op	17	april	haar	10e	verjaardag.	Haar	verjaardag	wordt	elk	jaar	traditioneel	gevierd	
met een heerlijke verjaardagstaart, die bestaat uit  allerlei lekkernijen waar olifanten dol op zijn. Op deze 
manier	wordt	er	symbolisch	stilgestaan	bij	het	feit	dat	Faa	Mai	onder	natuurlijke	omstandigheden	opgroeit	
en	haar	hele	leven	bij	haar	familie	blijft.	Faa	Mai	heeft	een	zorgzaam	karakter.	Ze	is	bevriend	met	alle	oli-
fanten	in	ENP	en	bezoekt	al	haar	vrienden	regelmatig.	Faa	Mai	is	dol	op	Thong	Ae.	Sinds	ze	in	ENP	zijn	op-
gevangen,	groeien	Jenny	en	Thong	Ae	in	groepsverband	onder	natuurlijke	omstandigheden	op.	Doordat	ze	
veel	met	elkaar	optrekken	wordt	de	band	tussen	Faa	Mai,	Jenny	en	Thong	Ae	hechter.	Wanneer	Lek	in	het	
park	is	neemt	Faa	Mai	haar	mee	naar	Thong	Ae.	Ze	wil	dan	dat	Lek	een	wiegeliedje	voor	Thong	Ae	zingt.	
De	omgang	met	Faa	Mai	is	heel	belangrijk	voor	de	sociale	ontwikkeling	van	Jenny	en	Thong	Ae,	die	beiden	
in	hun	jonge	leven	veel	wreedheden	hebben	meegemaakt.	Toen	Lek		wekenlang	van	huis	was	vanwege	de	
activiteiten	rondom	de	film	Love	&	Bananas,	had	Faa	Mai	veel	last	van	heimwee	naar	Lek.	Gedurende	deze	
periode sliep ze slecht.

Bewustwordingscampagne
Lek organiseert regelmatig bijeenkomsten in ENP voor eigenaren van traditionele kampen met olifanten, 
overheidsfunctionarissen en verschillende organisaties, om voorlichting, informatie en educatie te geven 
over	olifantenwelzijn.	Het	doel	is	om	meer	kampeigenaren	ervan	te	overtuigen	om	over	te	stappen	naar	
olifantvriendelijk toerisme, zodat meer olifanten een beter leven krijgen. Onlangs ontving Lek een groep 
mahouts	uit	Myanmar,	waaronder	kampeigenaren,	particuliere	eigenaren	en	directieleden	van	het	houtbe-
drijf	MTE,	dat	duizenden	olifanten	onder	haar	beheer	heeft	in	de	houtkapindustrie.		Lek	heeft	de	groep	
het  nieuwe hands off-project laten zien. Dit is een apart gebied binnen ENP, waar overdag een kudde van 
tien olifanten verblijft. De olifanten leiden hier een rustig leven zonder contact met mensen. Bezoekers 
kunnen	over	de	verhoogde	balustrade	(skywalk)	wandelen	en	van	bovenaf	naar	de	olifanten	kijken.	In	2019	
is hier een waterbassin gebouwd. Lek hoopt dat deze bezoeken en haar voorlichting over het welzijn van 
de olifanten in ENP in de nabije toekomst zullen leiden tot positieve veranderingen voor het welzijn van 
olifanten	in	Myanmar,	Cambodja,	Laos	en	Thailand.
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Nederlandse Première Love & Bananas
Lek Chailert bezoekt Nederland
De	film	Love & Bananas verovert de wereld en heeft in de 
Verenigde	Staten	een	Genesis	Award	gewonnen	voor	de	beste	
documentaire.	Deze	onderscheiding	staat	symbool	voor	de	
erkenning	van	de	kwaliteit	van	de	film.	Love & Bananas le-
vert	een	belangrijke	bijdrage	aan	het	creëren	van	bewustzijn	
over de harde realiteit van het wrede bestaan van Aziatische 
olifanten in het toerisme en in de houtkapindustrie. In de 
film	Love & Bananas staat het leven van de bejaarde en 
gedeeltelijk	 blinde	olifant	Noi	Nah	 centraal.	Haar	 verhaal	
staat	 symbool	 voor	het	 schrijnende	 levensverhaal	 van	 alle	
olifanten die door Lek van een dergelijk wreed bestaan zijn 
gered. En van alle olifanten die vandaag de dag nog steeds 
worden uitgebuit in het toerisme en de houtkapindustrie. 
Vrienden van de Olifant heeft de Nederlandse première van 
de	film	op	vrijdagavond	23	augustus	in	Lisse	verzorgd.	Het	
was een hartverwarmende voorstelling. 

Gelegenheid om met Lek te praten
De bezoekers waren in de gelegenheid om met Lek te praten 
en vragen te stellen. Voor Lek was het heel bijzonder om voor 
het eerst in Nederland te zijn. Dankzij de ontvangen dona-
ties	kon	Rob	Faber	na	afloop	van	de	film	een	cheque	van	€	
2019,-	aan	Lek	overhandigen.	Een	betrokken	peetouder	was	
bijzonder	onder	de	indruk	van	de	film	en	heeft	dit	bedrag	
verdubbeld	waardoor	er	€	4038,-	naar	ENP	overgemaakt	kon	
worden. Lek had veel waardering voor de donaties.

Willie Tieman in gesprek met Lek.

Gerben en Lenny Kleinjan in gesprek met Lek.
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Southern Tanzania Elephant Project 
Sinds	2015	steunt	Vrienden	van	de	Olifant	het	Southern	Tanzania	Elephant	Project,	kortweg	STEP	genoemd.	
Naast	de	bijna	onbeheersbare	stroperij,	zijn	ook	de	mens-olifantconflicten	jarenlang	een	groot	probleem	
geweest	in	het	zuiden	van	Tanzania.	Dankzij	STEP	behoren	die	conflicten	nu	grotendeels	tot	het	verleden.	
Veel	landbouwgronden	liggen	verspreid	over	de	gebieden	Kilombero	en	Rungwa,	waar	ook	de	olifanten	
hun	voedsel	proberen	te	vinden.		STEP	is	er	dankzij	haar	projecten	in	geslaagd	om	het	vertrouwen	van	de	
plattelandsbevolking	te	winnen.	Voor	de	kansarme	bevolkingsgroepen	vormen	de	projecten	van	STEP	een	
grote stap vooruit en is men graag bereid om mee te werken aan het behoud van de olifanten. 

Zo snel mogelijk weer veilig maken
Alleen met behulp van heel veel ogen en oren kunnen olifanten in het wild daadwerkelijk worden beschermd 
tegen	zwaar	bewapende	stropers.	Vooral	de	Lunda-zone	is	een	bijzonder	kwetsbaar	natuurgebied.	Het	grenst	
aan Ruaha National Park en hier leven grote olifantenfamilies, die het hele jaar door van het ene gebied 
naar het andere trekken. De olifanten lopen tijdens hun trekroute voortdurend het gevaar door stropers te 
worden	vermoord	en	STEP	heeft	zich	voorgenomen	om	van	dit	gebied	zo	snel	mogelijk	weer	een	veilige	
thuishaven voor de olifanten te maken.

Aantal luchtpatrouilles verder uitbreiden
Onder	de	deskundige	leiding	van	STEP	hebben	lokale	rangers	inmiddels	500	dagen	in	dit	gebied	gepa-
trouilleerd,	waardoor	19	stropers	konden	worden	gearresteerd.	Ook	heeft	de	patrouillewagen	een	flinke	
opknapbeurt gekregen en zijn de rangers allemaal voorzien van een sterk verbeterde velduitrusting. Vanuit 
de	Tanzaniaanse	regering	en	het	Wildlife	Departement	heeft	STEP	het	dringende	verzoek	ontvangen	om	
het	aantal	luchtpatrouilles	verder	uit	te	breiden.	Dankzij	het	vliegtuigje	heeft	STEP	de	laatste	jaren	heel	



19

veel	olifanten	kunnen	redden.	De	luchtpatrouilles	van	STEP	zijn	van	cruciaal	belang	voor	de	bescherming	
van	de	olifanten	in	Zuid	Tanzania.	Het	professionele	Rapid	Response	Team	in	Rungwa	heeft	dankzij	STEP	
in	een	half	jaar	tijd	17	stropers	kunnen	arresteren	en	een	grote	hoeveelheid	wapens	in	beslag	genomen.

Wildlife-criminaliteit
STEP	heeft	eraan	bijgedragen	dat	van	2014-2018	maar	liefst	250	rechtszaken	konden	worden	gevoerd,	met	
betrekking	tot	wildlife-criminaliteit.	De	rapporten	van	STEP	bewijzen	
dat criminele stropersactiviteiten afnemen in gebieden waar intensieve 
wildlife-bescherming aanwezig is. Als de regering bedreigde natuur-
gebieden	ook	als	zodanig	erkent,	zal	er	meer	financiële	draagkracht	
ontstaan om het aantal patrouilles aanzienlijk te verhogen.

Stropersstrikken
Uzungwa	Scarp	Protection	Project;		Voor	dit	belangrijke	project	werkt	
STEP	samen	met	het	Tanzaniaanse	Ministerie	van	Natuur	en	Wildlife	
en	diverse	andere	natuurorganisaties.	Er	zijn	inmiddels	12	patrouilles	
van	4	à	5	dagen	uitgevoerd,	waarbij	224	km	te	voet	werd	afgelegd.	De	
teams	konden	140	stropersvallen	ruimen.	Tevens	werden	27	bemande	
stroperskampen	opgerold	en	konden	37	criminelen	worden	gearres-
teerd	en		berecht.	Dankzij	de	door	STEP	opgeleide	patrouilleteams	is	
het aantal illegale activiteiten in deze regio sterk afgenomen.
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Tijdschrift	de Olifant
Het	tijdschrift	de Olifant	is	het	enige	gedrukte	tijdschrift	over	olifanten	ter	wereld.	Het	tijdschrift	verschijnt	
4x	per	jaar.	Vanwege	de	hoge	drukwerk-	en	portokosten	wordt	het	tijdschrift	grotendeels	digitaal	verstuurd.	
Voor de lezers die het tijdschrift de Olifant liever op papier willen lezen, is er een gedrukte editie. Om de 
gedrukte editie te ontvangen wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.

De	artikelen	in	25e	jaargang	nr.	1:

-		Afscheid	van	Marian	van	Ham
-  Verwarring in Botswana
-  De grillige geschiedenis van de relatie tussen mensen en olifanten
-  De slagtand van de olifant: een hulpmiddel of een bedreiging?
-  Biplab	Hazra,	natuurfotograaf	en	belangrijke	beschermer	van	olifanten
-		Beelden	van	onkruid	creëren	bewustzijn
-		Misdaad	loont	niet
-  Eerste operatie met chemokuur op een olifant
-		Mijn	Oma	is	er	niet	meer	....
-  Boek	“Poached”	geeft	gedetailleerde	kijk	op	de	handel	in	wilde	dieren
-		Een	jaar	verbod	op	de	handel	in	ivoor	in	China
-		Vrouwtjesolifant	Karina	speelt	verstoppertje

De	artikelen	in	25e	jaargang	nr.	2:

-  De kleinste reus die ik ken
-		De	Film	Love	&	Bananas	verovert	de	wereld
- Een passie voor olifanten
-	 Het	belang	van	volwassen	bullen	in	het	sociale	evenwicht
-		Heeft	een	olifant	wettelijke	rechten?
-		Codenaam:	Neural	Networks
-  Digitale intelligentie wordt ingezet om gewassen te beschermen
-		Hankograph,	een	film	met	een	boodschap
-  Een	betere	toekomst	voor	wilde	olifanten	en	werkolifanten	in	Zuidoost-Azië
-  Botswana schaft jachtverbod af

25e jaargang nr. 1 - pag.’s 24-25 25e jaargang nr. 2 - pag.’s 18-19
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De	artikelen	in	25e	jaargang	nr.	3:

- Sommige mensen .......
- De moord op de iconische olifant Voortrekker
-		Dr.	Sarma	behandelt	elk	jaar	700	olifanten
-  Olifanten spelen belangrijke rol in strijd tegen klimaatverandering
-  Olifantenfossiel gevonden in Noord-India
-		Bekende	Canadezen	pleiten	voor	een	ivoorvrij	Canada
-  Olifanten kunnen hoeveelheden onderscheiden met hun neus
-		Monitoren	per	kudde	is	beter	voor	natuurbehoud
-  De evolutie van het brein: een groter dier, een groter hersenvolume?
-		De	bescherming	en	het	welzijn	van	de	olifanten	in	Thailand

De	artikelen	in	25e	jaargang	nr.	4:

-  Geen	olifanten	meer	in	gevangenschap
-		Oproep	om	gevangenschap	van	olifanten	te	beëindigen
-  Populatie dwergolifanten op Borneo in gevaar
-  Beroep rechtspersoon afgewezen
-		Bescherming	biodiversiteit	in	Mozambique
- Een nieuwe toekomst na een gruwelijk leven
-  Een luisterend oor
-		Mens-olifantconflicten	op	Sri-Lanka	neemt	toe
-		Vrouwelijke	anti-stropersteam;	dappere	leiders
-		Malawi	gebruikt	de	computer	om	stropers	te	vangen

De	redactie	van	“de	Olifant”	bestaat	uit:	Rob	Faber,	hoofdredacteur;	Willie	Tieman,	adj.	hoofdredacteur;	Inge	Lenior,	fotoredactie;	
Lenny	Kleinjan,	eindredactie;	Carla	Stolk	en	Annemarie	de	Grood,	controlegroep.
Deze	jaargang	is	gemaakt	met	redactionele	bijdragen	van	(in	alfabetische	volgorde):	Hester	Brinkman,	Kim	Dekker,	Stéphanie	
de	Geus,	Frank	Heinen,	Betty-Lou	Luyken,	Liesbeth	Oudshoorn,	Tamara	Ligthart-Sprenkeling,	Jody	Visser,	Berry	van	de	Water.	
Met	foto’s	van:	Ronald	Bleys,	R.M.Calamar,	Bart	Callens,	Lek	Chailert,	Gino	David,	Valentina	van	Dijk,	Sonja	Engelen,	Rob	Faber,	
Biplab	Hazra,	Int.	Elephant	Project,	Inge	Lenior,	Anja	Mentink,	Michel	van	Noort,	Adrian	Steirn,	Darrick	Thomson,	Jaco	van	Tol,	
Marco	van	der	Veer,	Hannelore	Vermeersch,	Anja	Voorn.
Het bestuur dankt alle redactionele-medewerkers voor hun bijdrage aan de tot standkoming van deze jaargang. 

25e jaargang nr. 4 - pag.’s 24-25 25e jaargang nr. 4 - pag.’s 32-33
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Financieel	overzicht	2019
Inkomsten:        
Contributies	en	bijdragen	 €	 201.444
Bijdrage	Loterijen	 €	 2.154
Giften	 €	 19.991
Nalatenschappen	 €	 17.038
Artikelverkoop	 €	 4.840
Abonnementen	 €	 3.834
Diverse	opbrengsten	 €	 3.519 _________
Inkomsten	2019	 €	 252.820

Uitgaven:
	 Totaal	 	 	 administratie*	 doelstelling
Projecten**	 €	 166.519		 	 	 €	 166.519	
Voorlichting	 €	 32.494		 	 	 €	 32.494
Secretariaat	 €	 57.343		 €	 27.343	 €		 30.000	 	
Medewerkersvergoeding	 €	 48.073		 €	 48.073	 	 	
Bankkosten	 €	 2.320		 €	 2.320	 	 _________ __________ ______________________
Totaal	 €	 306.749	 €	 77.736	 €	 229.013
Uit	reservering																					-/-	€		 54.193			 	 	
Totaal	 €	 252.556	
																																																 	 100%		 		 25%	 	 75%

Batig	saldo	 €										264		 	 	

  

*		 de	kosten	voor	de	administratie	worden	gemaakt	om	alle	bijdragen	binnen	te	krijgen,	alsmede	de	
Vrienden, Peetouders, Askari’s en Beschermers van de nodige informatie te voorzien.

**	 incl.	de	kosten	die	direct	voor	het	project	gemaakt	moeten	worden.
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Een foto-opname van één op een miljard: een Hemelse Glimlach.
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