Vrienden van de Olifant zet zich in voor de bescherming van olifanten
en in het bijzonder voor weesolifantjes.
Er komen nog steeds babyolifantjes alleen te staan doordat hun moeder door stropers is gedood of doordat de kudde is verjaagd en het kleintje de
kudde niet heeft kunnen bijhouden. Maar er worden ook babyolifantjes gevonden in opgedroogde waterputten of in greppels, waar zij niet meer
uit konden komen en waarbij de kudde genoodzaakt was om het kleintje alleen achter te laten. Zonder hulp zullen de weerloze babyolifantjes het
niet redden. Afhankelijk van hun leeftijd en conditie kunnen babyolifantjes 2 tot 3 dagen zonder moedermelk en de bescherming van hun moeder
en de kudde overleven. Dikwijls zijn de gevonden weesolifantjes sterk verzwakt, uitgedroogd en getraumatiseerd door wat zij hebben meegemaakt.
In de weeshuizen krijgen de weesolifantjes de verzorging en begeleiding die zij nodig hebben. Ze worden liefdevol door de andere weesolifantjes
opgevangen. Wanneer zij eraan toe zijn, zullen de jonge olifantjes zich bij de oudere weesolifantjes in de groep voegen. Binnen de groep leren
zij het belang van structuur in de kudde en ontwikkelt zich de rangorde. Ook sociale vaardigheden leren ze van elkaar. Dit is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de weesolifantjes. Hierin worden ze begeleid door de verzorgers, die dag en nacht bij de weesolifantjes aanwezig
zijn. Wanneer de olifantjes groot en zelfstandig genoeg zijn, zullen zij per groepje terugkeren naar een van de nationale
parken, waar ze zich kunnen aansluiten bij een in het wild levende kudde. Dit integratieproces gebeurt stap voor
stap. De geïntegreerde senior-weesolifanten worden d.m.v. zenderhalsbanden in de gaten gehouden en in geval
van nood wordt er hulp geboden.
Wij ondersteunen een olifantjesweeshuis op Sri Lanka, in Zambia en
in Kenia. Juist nu de olifantenpopulatie in gevaar is, zijn de jonge
olifantjes zo ontzettend belangrijk. Zij zijn immers de toekomst.
Kijk op onze website voor meer info.
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