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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 beschermingsmoge-

lijkheden 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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De hele wereld ligt stil ... 

De pandemie die het afgelopen jaar de hele wereld in z’n greep hield was iets dat we nog nooit 
eerder hebben meegemaakt. Zowat de hele wereld stond stil; grenzen werden gesloten en 
zoveel mogelijk mensen moesten binnenblijven. Desondanks bleef het corona-virus men-
sen besmetten, waardoor sommige mensen ernstig ziek werden en er zelfs aan overlijden.

Omdat de meeste grenzen gesloten waren en ook de luchtvaartmaatschappijen minimaal 
vluchten uitvoerden, lag ook het toerisme stil. Veel van onze projecten ontvangen jaarlijks 
veel toeristen wat hen extra financiële middelen oplevert of waarvan ze, zoals Elephant 
Nature Park, afhankelijk zijn.

Omdat in ENP begin februari niet alleen zo’n 80 olifanten waren opgenomen, maar Lek 
om hulp werd gevraagd voor veel olifanten uit de toeristenindustrie in Thailand en er in 
ENP ook honderden honden en katten onderdak hebben gevonden, net als veel buffels, 
varkens, geiten en andere dieren, hebben we een noodkreet naar onze achterban gestuurd 
en deze ook op Facebook geplaatst. Dit heeft binnen enkele maanden € 43.000 opgeleverd, 
die we in maandelijkse gedeeltes naar Elephant Nature Park hebben overgemaakt.

Op 29 juni was het 25 jaar geleden dat de oprichtingsakte van de Vereniging Vrienden 
van de Olifant bij de notaris passeerde. Een heugelijke gebeurtenis die we door de corona-
crisis alleen op kantoor konden vieren. Geen groots feest, zoals we die met veel Vrienden 
gepland hadden. In de afgelopen 25 jaar is er uiteraard veel gebeurd; we hebben onze 
sporen verdiend. De weesolifantjes zijn de rode draad door al die jaren heen. Van een 
paar in Kenia tot 35 weesolifantjes in Kenia, Zambia en op Sri Lanka in 2020. Daarnaast 
hebben we in 2016 op Sri Lanka een ziekenhuis voor babyolifantjes kunnen realiseren.

In het begin van het jaar gingen we er nog vanuit dat de corona-crisis na een paar maan-
den wel voorbij zou zijn. Helaas kwam er eind van het jaar een tweede golf van besmet-
tingen. Gelukkig had die een minder aantal sterfgevallen tot gevolg. Maar het aantal 
besmettingen bleef en er kwamen varianten bij. De wereld zat nog steeds op slot en veel 
olifanten waren daarvan nog steeds de dupe. Er kwamen veel extra donaties binnen, die 
naar de projecten overgemaakt konden worden. De mahouts in Elephant Nature Park 
maakten linnen tassen met olifantschilderingen erop. Die konden we verkopen, waarvan 
de hele opbrengst naar Thailand werd overgemaakt.

We blijven ons best doen, maar van het coronavirus zijn we voorlopig nog niet af.

Rob Faber, voorzitter
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Peetouderproject Sri Lanka
Vrienden	van	de	Olifant	steunt	Elephant	Transit	Home	op	Sri	Lanka	en	heeft	sinds	de	winter	14	weesoli-
fantjes	in	het	peetouderprogramma.	Jasmine,	Nico,	Thimira,	Thirupa,	Pawani,	Balendu,	Rob,	Mozes,	Chuti,	
Habali,	Balaya,	Aba,	Kathari	en	Namal.

In	het	voorjaar	heeft	een	groep	van	20	weesolifantjes	de	grote	stap	gezet	naar	een	zelfstandig	leven	in	het	
aangrenzende	Udawalawe	National	Park.	Tot	deze	groep	behoren	de	weesolifanten	Wasala,	Kalana,	Hercules,	
Manike,	Sirimali,	Malindu	en	Gemunu	uit	ons	peetouderprogramma.	Dr.	Vijitha	Perera	en	zijn	team	zijn	blij	
met dit historische moment. Niet alleen omdat het de eerste keer is dat er zo’n grote groep weesolifantjes 
teruggaat naar een zelfstandig leven, maar ook omdat het de eerste keer is dat er een ander beleid voor de 
vrijlating	is	gevolgd;	het	Soft	Release	Program.	Voorheen	werden	de	weesolifanten	die	groot	en	zelfstandig	
genoeg waren geselecteerd en in een kleine groep per truck naar een van de nationale parken gebracht. 
Voordat ze aan de lange reis begonnen kregen zij een lichte verdoving waardoor de lange reis minder stress-
vol was. Wanneer de verdoving was uitgewerkt stonden de olifanten in hun nieuwe omgeving, gescheiden 
van	hun	olifantenfamilie	in	het	weeshuis.	Dit	was	een	onrustige	situatie.	Helemaal	voor	olifanten	die	aan	
het begin van hun leven emotioneel en sociaal getraumatiseerd zijn geweest door het scheiden van hun 
moeder.	Geleidelijk	werden	zij	door	de	in	het	wild	levende	olifanten	opgenomen	in	de	groep.	En	gelukkig	
kunnen alle al eerder vrijgelaten weesolifanten zich goed redden. Evengoed werd het tijd voor verandering.

Er werd besloten dat er een betere manier van vrijlating was en het Soft Release Program werd geïntrodu-
ceerd. Zoals de naam al aangeeft is het programma ontworpen om stap voor stap te wennen aan de nieuwe 
situatie, zodat de olifanten niet van de ene op de andere dag worden geconfronteerd met stressvolle en 
harde veranderingen. Allereerst is er goed gekeken naar een geschikte locatie grenzend aan de opvang waar 
de olifantjes het grootst gedeelte van hun leven hebben doorgebracht en bekend zijn met de omgeving. 
Vervolgens	is	de	groep	weesolifanten	onder	begeleiding	van	de	verzorgers	naar	deze	plek	gebracht.	Hun	
melkvoeding	werd	vervangen	door	‘Herbivoorkorrels’,	een	voedingssupplement	dat	gewoonlijk	voor	runderen	
en paarden wordt gebruikt. In de eerste periode kregen de olifantjes de korrels twee keer per dag aange-
boden. De verzorgers waren dag en nacht bij hen aanwezig, zodat de olifantjes zich veilig genoeg voelden 
om	de	nieuwe	omgeving	te	leren	kennen,	onder	toezicht	van	hun	vertrouwde	mensenfamilie.	Geleidelijk	
aan	hebben	de	verzorgers	zich	teruggetrokken.	De	groep	leefde	verspreid	in	een	gebied	van	50	hectare	om-

heind	natuurgebied.	Toen	zij	helemaal	waren	geacclimatiseerd	is	de	
omheining op verschillende punten afgebroken, zodat de olifantjes 
buiten dit gebied konden komen maar ook weer terug konden lopen 
naar de opvang. In juli werd besloten om de hekken helemaal open 
te zetten en zo de weesjes de vrijheid te geven om de omgeving te 
gaan verkennen. In augustus werd besloten om de weesjes nog maar 
één keer per dag herbivoorkorrels bij te voeren. Om hen te stimu-
leren om zoveel mogelijk in de vrije natuur te verblijven, werden 
ze niet meer binnen de omheining gevoerd maar op plekken die de 
verzorgers goed met een tractor konden bereiken. De olifantjes zijn 
inmiddels als een kudde naar het noordelijke deel van Udawalawe 

Jasmine

Nico (links) en Balendu (rechts)

Balaya
Pawani
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Kathari

Habali
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Chuti

Rob

Mozes
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Thirupa

National Park getrokken. Ze krijgen daar veel gelegenheid om te 
socialiseren	met	wilde	olifanten.	Hoewel	het	ETH-team	heel	blij	
is met het vrijlaten van deze weesolifanten, is het voor de achter-
gebleven	babyolifantjes	een	stuk	lastiger.	Wanneer	babyolifantjes	
gered worden en in de opvang opgenomen, worden zij de eerste 
periode verzorgd door mensen, terwijl ze geen mensen gewend 
zijn. Wanneer hun gezondheid stabiliseert worden zij voorgesteld 
aan de andere weesolifanten. Voor kleine olifantjes zorgen is een 
aangeboren	gedrag	van	vrouwelijke	olifanten.	Hoewel	de	vrouwtjes	
zelf	nog	maar	tussen	de	3	en	6	jaar	oud	zijn,	vertonen	zij	toch	dit	
moederzorggedrag. Zij verwelkomen de nieuwkomers en nemen de 
verantwoordelijkheid op zich om voor hen te zorgen. Behalve het 
geven van melk, voorzien ze in alle andere behoeften van de jonge 
dieren.	Wanneer	de	junior-weesolifanten	ETH	verlaten,	missen	de	
jongeren hun naaste verwanten in de kudde.

Vrienden	van	de	Olifant	heeft	dit	jaar	6	nieuwe	weesolifantjes	in	
haar	peetouderprogramma	opgenomen.	Het	zijn	de	kleine	Jasmine,	
Nico,	Balendu,	Thimira,	Thirupa	en	Pawani	die	allen	al	heel	jong	
alleen	op	de	wereld	kwamen	te	staan.	Gelukkig	zijn	zij	gevonden	en	
krijgen zij een nieuwe kans op een mooie toekomst. Alle olifantjes 
ontwikkelen zich goed. Namal is een weesolifant die vanwege zijn 
voetamputatie aangepaste verzorging en begeleiding nodig heeft. 
Hij	brengt	het	grootste	deel	van	de	dag	door	in	zijn	nieuwe	buiten-
verblijf.	Hij	heeft	daar	alle	faciliteiten,	waaronder	een	zwemvijver	
met water en modder, een beschutte hut en een trainingsruimte. 
Namal leeft vrij op de graslanden en bij het waterreservoir. 
’s Nachts verblijft hij in zijn stal direct naast het hoofdgebouw 
van de opvang. Omdat Namal met de dag groeit, groeit hij ook uit 
zijn	prothese.	Van	de	zomer	was	de	prothese	weer	vernieuwd;	dit	
is	de	9e	prothese!	Dankzij	de	grenzeloze	 inspanningen	van	het	
gemotiveerde team van Dr. Perera kan Namal volop genieten van 
een	onbezorgd	leven	in	Elephant	Transit	Home.
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Het Olifant Ziekenhuis op Sri Lanka
Vrienden	van	de	Olifant	heeft	oktober	2016	het	Elephant	Transit	Home	Medical	
Centre	gerealiseerd.	In	de	afgelopen	vier	jaren	is	gebleken	dat	het	Medical	Centre	
hard	nodig	is	en	succesvol	functioneert.	Er	zijn	20	olifantjes	opgenomen	en	on-

telbare andere dier-
soorten. Onder lei-
ding 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. Elk leven van een verzwakt dier ligt in 
de handen van het onmisbare team. 

De	Coronacrisis	heeft	voor	veel	werkzaamheden	gezorgd.	
Het	 personeelsbestand	werd	 ingekrompen;	 er	waren	
slechts	3	mensen	om	voor	meer	dan	90	dieren	te	zorgen.	
Er worden regelmatig olifantjes in een kritieke toestand 
opgenomen,	waarvan	de	meeste	jonger	dan	3	maanden	
zijn. De inkrimping van het personeelsbestand vergt veel van het werkende team. Na maanden van inten-
sieve	verzorging,	ging	het	met	de	gezondheid	van	de	babyolifantjes	Nico,	Jasmine	en	Balendu	zo	goed	dat	
zij	naar	het	weeshuis	in	Udawalawe	zijn	gebracht.	Een	olifant	van	5	jaar	oud	werd	succesvol	in	de	wildernis	
behandeld,	hij	werd	beter	en	heeft	zich	weer	aangesloten	bij	een	kudde.	Helaas	was	er	ook	droevig	nieuws:	
een	babyolifantje	heeft	het	niet	gered.	Het	is	voor	het	team	hartverscheurend	om	na	zoveel	inspanningen	
een	olifantje	te	moeten	verliezen.	De	maanden	oktober	en	november	waren	het	einde	van	het	droge	seizoen;	

Balendu en Nico maken een wandelingetje door de tuin van het ziekenhuis.

Barana slaapt
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het is dan nog heel warm en tegelijkertijd komen er 
plotselinge regenbuien. Ook al is dit weer goed voor de 
boeren, het is niet gunstig voor de jongste dieren omdat 
het ze ziek maakt. Er kwamen dagelijks veel zieke en 
verwonde patiënten binnen en twee olifantjes die in het 
ziekenhuis verbleven werden zieker door de plotselinge 
weersveranderingen.

Naast de olifantjes worden er ook andere dieren in het 
ziekenhuis	 opgenomen,	 behandeld	 en	 verzorgd.	Het	
gaat	 o.a.	 om	verschillende	 soorten	 aapjes,	 babyotters,	
roofvogels, parkieten, hertjes, slangen en grond-eek-
hoorntjes. Vele van hen zijn gewond geraakt door het 
drukke	verkeer	of	door	toedoen	van	mensen.	Maar	ook	door	weersveranderingen	kunnen	dieren	ernstig	
ziek worden of uit bomen vallen en alleen komen te staan. De meeste dieren waren zodanig door ziekte of 
verwondingen	verzwakt	dat	zij	het	zonder	hulp	niet	overleefd	zouden	hebben.	Het	grootste	gedeelte	van	
de	dieren	is	succesvol	geopereerd.	Na	de	operatie	krijgen	de	dieren	een	intensieve	nazorg.	Meestal	duurt	
het enige tijd voordat het dier hersteld is en voldoende 
lichamelijke conditie heeft opgebouwd. Na revalidatie 
worden ze dan teruggeplaatst in de vrije natuur, waar ze 
voor zichzelf kunnen zorgen. Daarbij is het van belang dat 
de dieren tijdens hun verblijf in het ziekenhuis niet te veel 
aan het team gaan hechten.

Mede	door	de	steun	van	Ziekenhuishelpers	zijn	er	naast	de	
noodzakelijke me-
dische attributen 
ook andere mid-
delen aangeschaft 
waar anders geen 
financiële	ruimte	voor	zou	zijn.	Zo	zijn	er	o.a.	melkflessen	voor	de	
babyolifantjes	en	zuigflesjes	voor	kittens	en	andere	kleine	diersoorten	
aangeschaft, evenals verwarmingskussens om kleine dieren warm te 
kunnen houden, bamboe-jaloezieën voor de verblijven bij de olifan-
ten die tijdens het regenseizoen bescherming geven en fakkels en 
hoofdlampen om de dieren in de nacht te kunnen verzorgen. Ook 
is er een hogedrukspuit 
gekocht om de hokken 
mee schoon te maken.

Dr. Dinusha waakt bij haar patientje.

Dr. Dinusha geeft jong wild katje melk.
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Peetouderproject Zambia
Veel beschermde natuurgebieden in Zambia worden 
ernstig bedreigd door stroperij. Zoals de meeste Afri-
kaanse landen heeft ook Zambia te kampen met een 
gebrek	aan	financiële	middelen,	zodat	het	moeilijk	
is om de vele bedreigingen optimaal te bestrijden. 
Game	Rangers	 International	 (GRI)	 heeft	 daarom	
het Resource Protection Program (RPP) opgezet, om 
ervoor te zorgen dat olifanten beter beschermd kun-
nen	worden.	GRI	werkt	samen	met	de	Zambiaanse	
overheid en ondersteunt zowel de professionele 
anti-stropersunits als de lokale rangers. De Special 
Anti-Poaching Unit (SAPU) is erin gespecialiseerd 
om natuurdelicten te bestrijden en criminele stro-
perijnetwerken	op	te	rollen.	Er	zijn	inmiddels	710	stropers	en	smokkelaars	gearresteerd,	361	vuurwapens	
in	beslag	genomen	en	er	is	372	kg	ivoor	geconfisqueerd.	SAPU	zet	momenteel	3	fulltime	teams	in	en	deze	
opereren	vooral	in	het	zuiden	van	Kafue.	De	teams	beveiligen	Kafue	National	Park	en	zorgen	voor	een	op-
timale	bescherming	van	de	Kafue	Release	Area,	waar	de	gerehabiliteerde	weesjes	weer	in	de	vrije	natuur	
rond kunnen trekken.

De laatste twee jaren had Zambia ernstig te lijden onder de aanhoudende droogte. De olifanten gingen op 
zoek	naar	water	in	de	rivieren	Zambezi	en	Luangwa	en	kwamen	daarbij	in	conflict	met	de	plattelandsbevol-
king, wat voor dramatische problemen zorgde. In samenwerking met het Departement van Wildlife en de 
plaatselijke autoriteiten werden daarom met spoed vier binnenwaterbronnen gegraven, waar de olifanten 
en de andere wilde dieren nu voldoende water kunnen vinden.

Game	Rangers	International	streeft	ernaar	om	meer	betrokkenheid	en	goodwill	te	kweken	bij	de	lokale	
bevolkingsgroepen.	Daarom	is	er	een	overeenkomst	gesloten	met	het	Departement	van	Wildlife,	de	Con-
servation	Lower	Zambezi	en	de	stamhoofden	van	Mburuma,	Mphuka	en	Mphanshya.	Door	het	opleiden	en	
ondersteunen van twintig dorpsscouts zal het belangrijke Lower Zambezi National Park beter beschermd 
kunnen worden. Dit enorme gebied fungeert al jaren als essentiële olifanten-doortrekroute tussen de eco-
systemen	van	Luangwa	en	Zambezi	en	vormt	de	grens	tussen	Zambia,	Zimbabwe	en	Mozambique.

Game	Rangers	International	(GRI)	heeft	22	vakkundige	olifantenverzorgers	in	dienst.	Zij	observeren	de	
weesjes	24	uur	per	dag	en	ze	zijn	erop	getraind	om	de	geestelijke	en	lichamelijke	gezondheid	van	de	oli-
fantjes	optimaal	te	houden.	Het	is	van	essentieel	belang	dat	de	weesjes	in	een	goede	conditie	verkeren,	
om	in	de	toekomst	succesvol	te	kunnen	rehabiliteren	naar	de	vrije	natuur.	Bij	het	GRI	Wildlife	Rescue	

Mphamvu Kasewe
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Mosi

Nkala Rufunsa

Olimba

Program hanteert men een wetenschappelijke benadering, waarbij veel verschillende soorten gegevens 
worden	verzameld.	Een	van	die	gegevensstromen	is	de	BOS,	de	langdurige	Behavioral	Observation	Study	
(Gedragsobservatiestudie).

Het	olifantenweeshuis	blijft	het	allerbelangrijkste	project	van	GRI,	bestaande	uit	de	Lilayi	Elephant	Nursery	
in	Lusaka	en	de	Kafue	Release	Facility	in	Kafue	National	Park.	In	de	Lilayi	Nursery	fungeren	de	verzorgers	
als surrogaatmoeder voor de allerjongste en meest kwetsbare weesjes. Zij verzorgen, troosten en maken 
heel	veel	flesjes	verse	melk	klaar.	Om	een	idee	te	krijgen:	er	wordt	iedere	maand	maar	liefst	2000	liter	melk	
door de weesjes verorberd.

Vrienden	van	de	Olifant	steunt	GRI	sinds	2014.		We	zijn	begonnen	met	het	ondersteunen	van	3	weesoli-
fantjes;	Mosi,	Mphamvu	en	Rufunsa.	Mosi	is	ondertussen	10	jaar	en	is	bezig	met	de	laatste	stappen	op	weg	
naar	de	vrije	natuur.	Naar	verwachting	zal	Mosi	binnenkort	de	keuze	gaan	maken	om	zich	bij	zijn	oudere	
vrienden	in	de	bush	te	voegen.	Het	GRI	team	heeft	hem	uit	voorzorg	al	van	een	GPS-halsband	voorzien,	
zodat hij straks via satelliettechnologie goed in de gaten gehouden kan worden.

Vervolgens	kwamen	Nkala	en	Kasewe	daarbij.	Alle	olifantjes	ontwikkelen	zich	goed.	We	hebben	dit	jaar	een	
nieuw	weesolifantje	in	ons	peetouderprogramma	kunnen	opnemen.	Kleine	Olimba	die	haar	moeder	op	een	
tragische	wijze	is	verloren.	Haar	moeder	was	stervende	en	vocht	wanhopig	voor	haar	leven.	De	arme	olifant	
had drie levensbedreigende schotwonden en was met haar nek vastgeraakt in een stropersstrik. Ze was zo 
zwaar	gewond	dat	ze	ondanks	alle	pogingen	van	het	GRI-team	niet	meer	gered	kon	worden.	De	dierenarts	
moest	de	loodzware	beslissing	nemen	om	Olimba’s	moeder	uit	haar	lijden	te	verlossen.	De	1	jarige	Olimba	
was volkomen getraumatiseerd door het verlies van haar moeder. Sinds ze haar eigen plekje in de kudde 
heeft gevonden, is haar persoonlijkheid helemaal tot bloei gekomen. De verzorgers omschrijven Olimba als 
een enthousiast, actief, nieuwsgierig en energiek jong olifantje. Ze heeft vriendschap en troost gevonden 
bij de andere weesjes. 
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Vrienden	van	de	Olifant	steunt	de	Sheldrick	Wildlife	Trust	in	Kenia	en	
heeft	17	weesolifantjes	in	het	peetouderprogramma;	Barsilinga,	Godoma,	
Ishaq-B,	Kenia,		Kithaka,	Murera,	Larro,	Lima	Lima,	Naipoki,	Ndii,	Ngilai,	
Panda,	Quanza,	Rapa,	Roho,	Shukuru	en	Sonje.	Het	olifantjesweeshuis	in	
Kenia	wordt	door	veel	organisaties	en	bedrijven	gesteund.	In	verband	met	
de	maatregelen	vanwege	het	coronavirus	is	de	babyopvang	in	Nairobi,	die	
tot	aan	de	coronacrisis	dagelijks	tussen	11.00	uur	en	12.00	uur	voor	bezoe-
kers geopend was, voorlopig gesloten. Dit heeft geen nadelige gevolgen 
voor	de	verzorging	van	de	weesolifantjes.	Het	voedsel	en	de	medicijnen	
voor de weesolifantjes worden betaald uit de bijdragen van peetouders. 

In	het	voorjaar	van	2020	hebben	de	weesolifantjes	Kenia,	Ndii,	Kihari,	
Naipoki,	Panda	en	Ishaq-B,	zich	samen	met	nog	een	aantal	weesolifantjes,	
aangesloten	bij	de	 seniorwezen	Mweya	en	Edie	en	hun	nakomelingen.	
Vrienden van de Olifant heeft toen de weesolifantjes Larro en Roho uit 
de	babyopvang	 in	Nairobi	 in	het	 peetouderproject	 opgenomen.	Larro	
heeft zich in korte tijd sterk ontwikkeld tot een verantwoordelijke mini-
matriarch en zorgt met veel toewijding voor de jongere olifantjes. Veel jonge 
vrouwtjes hebben het natuurlijke instinct om te willen moederen over de 
jongere olifantjes. Ook Larro beschikt over deze natuurlijke eigenschap-
pen.	Met	hulp	van	de	oudere	vrouwtjes	leert	Larro	hoe	ze	goed	voor	de	
jongere	olifantjes	moet	zorgen.	Larro	heeft	de	afgelopen	maanden	flinke	
stappen gemaakt in haar ontwikkeling. In het modderbad neemt ze als 
‘moddermonster’ nog altijd het voortouw, al zien de verzorgers ook dat 
Larro haar verzorgende taak voor de jongere olifantjes belangrijker vindt 
dan haar eigen plezier. De verzorgers denken dat Larro zal uitgroeien tot 
een zorgzame matriarch. Larro beschouwt de jongere olifantjes als haar 
eigen ’petekinderen’. De verzorgers vinden dat de jongere olifantjes zich 
geen betere minimoeder hadden kunnen wensen. Roho werd gevonden bij 
zijn overleden moeder. Na een moeizame reddingsoperatie werd hij naar 
het weeshuis gebracht. In het afgelopen jaar heeft Roho veel enthousiaste 
minimoeders gevonden. Dankzij deze liefdevolle aandacht heeft Roho het 
gemis van zijn moeder een plekje kunnen geven en leert hij stapsgewijs 
om	zelfstandiger	te	worden.	Tijdens	het	eten	staat	hij	vaak	naast	Maisha,	
die hem als haar petekind beschouwt, en haalt blaadjes uit haar mond, 
die hij vervolgens zelf opeet.

Rapa

Lima Lima

Ngilai
Sonje

Barsilinga

Shukuru Quanza

Peetouderproject	Kenia
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De	vriendschap	tussen	Kithaka	en	Barsilinga	dateert	van	begin	2012,	
nadat	beide	bulletjes	 kort	na	 elkaar	 in	de	babyopvang	 in	Nairobi	
werden opgenomen. In de afgelopen negen jaar is hun band steeds 
hechter geworden. Vorig jaar is Barsilinga in een scherpe tak gestapt, 
die een nare wond in zijn voetzool veroorzaakte. In de afgelopen 
maanden	is	Barsilinga	tweemaal	geopereerd	aan	zijn	voet.	Kithaka,	
Lemoyian	en	Garzi	hebben	hun	vriend	Barsilinga	in	de	opvang	ach-
tergelaten	en	zelf	alvast	de	definitieve	stap	naar	een	zelfstandig	leven	
in	de	natuur	gezet.	Rapa	is	nu	bijna	zes	jaar.	‘s	Morgens	geniet	hij	
in alle rust van zijn bijvoeding, terwijl zijn leeftijdsgenootjes vaak al 
druk in de weer zijn met krachtmetingen en stoeipartijtjes. Later op 
de dag is ook hij fanatiek bezig met sparsessies met zijn verschillende 
vrienden. Rapa is heel leergierig en trekt graag op met de seniorwezen. 
Rapa is geen bulletje dat binnen de groep opvalt door zijn gedrag. 
Hij	bevindt	zich	het	liefst	in	het	midden	van	de	kudde	en	kan	het	
met iedereen goed vinden.

Vlak	voor	Kerstmis	2020	keerden	veel	seniorwezen	met	hun	in	het	
wild	geboren	jongen	terug	naar	de	opvang	in	Ithumba;	waaronder	
Mulika	met	haar	dochter	Mwende	en	jonge	zoon	Mpaa,	Lenana	met	
haar jonge zoon Lapa, Loijuk met haar dochter Lili, Lualeni met 
haar	dochter	Lulu	en	Chyulu	die	haar	pasgeboren	zoon	kwam	laten	
zien.	De	verzorgers	hebben	hem	Cheka	genoemd	dat	‘lach’	betekent.
Van de drie opvanglocaties in Voi, Ithumba en Umani Springs, heeft de 
opvang in Umani Springs relatief het minste last van de coronacrisis. 
Sinds	begin	2020	zijn	er	twee	anti-stropersbrigades	actief	in	de	regio	
om het gebied zo veilig mogelijk te houden. Dankzij de samenwer-
king met het weeshuis kunnen deze twee anti-stropersbrigades hun 
belangrijke werk voortzetten.De weesolifantjes in Umani Springs 
maken het goed. Shukuru heeft een chronische aandoening waarvoor 
zij maandelijks met injecties wordt behandeld. Sinds zij in Umani 
Springs leeft wordt haar conditie langzaam sterker. Quanza is een 
uitstekende vriendin voor Shukuru. 

Kenia

Ndii

Ishaq-B
PandaMurera Naipoki

Godoma

LarroRoho Kithaka
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Peetouderproject Thailand

Het	was	toeval	dat	Lek,	tijdens	een	reddingsmissie	onderweg	een	kleinschalig	traditioneel	kamp	tegenkwam.	
Ze	trof	hier	een	ernstig	verwaarloosde	moederolifant	met	haar	pasgeboren	baby	aan.	De	moeder	stond	
vastgeketend	in	een	smerige	betonnen	ruimte	zonder	voedsel	en	water.	Haar	baby	stond	dicht	tegen	haar	
aan. Volgens de eigenaar had de moeder tijdens de zware bevalling veel bloed verloren. De eigenaar was 
van	plan	om	moeder	en	baby	te	verkopen	aan	een	circus	om	zo	zijn	bedrijf	van	de	ondergang	te	redden.	
Dankzij haar jarenlange ervaring en een genereuze donatie van een Franse donateur kreeg Lek de eigenaar 
zover	dat	hij	moeder	en	dochter	aan	haar	verkocht.	Mae	Mai	en	haar	dochter	Wan	Mai,	die	op	2	mei	2020	is	
geboren,	zijn	op	7	juni	in	ENP	aangekomen.	Mae	Mai	is	behandeld	met	een	ontwormingskuur
en er is bloed afgenomen om haar gezondheid te controleren. De uitslag van het bloedonderzoek was goed. 
Drie	dagen	na	hun	redding	kozen	Wan	Mai	en	haar	moeder	de	oudere	Sri	Nuan,	die	tot	de	familie	van	
Faa	Mai	behoort,	uit	als	hun	tante.	Ze	voelen	zich	duidelijk	op	hun	gemak	bij	haar	en	hadden	zich	geen	
betere	tante	kunnen	wensen.	Mae	Mai	vertrouwt	haar	dochter	probleemloos	toe	aan	de	ervaren	Sri	Nuan.	
Mae	Mai	is	nog	heel	onzeker	en	pakt	Sri	Nuan	vaak	vast	bij	haar	slurf,	waarbij	ze	dan	luid	communiceert.	
Sinds	hun	komst	in	ENP	verloopt	de	ontwikkeling	van	Mae	Mai	en	Wan	Mai	voorspoedig.	Dankzij	goede	
en	regelmatige	voeding	is	Mae	Mai	in	de	afgelopen	maanden	flink	aangekomen	en	begint	eruit	te	zien	als	
een gezonde olifant. De kleur en structuur van haar huid zien er goed uit en haar ogen staan helder. Dit 
betekent ook dat haar moedermelk voldoende voedingsstoffen bevat. Doordat haar moeder in een goede 
conditie	verkeert,	groeit	de	kleine	Wan	Mai	goed.Wan	Mai	is	nieuwsgierig	en	terughoudend	tegelijk.	Ze	is	
langzaam vertrouwd gemaakt met water. 

Thong	Ae	was	slechts	5	maanden	oud	toen	ze	bij	haar	moeder	werd	weggehaald	en	werd	verkocht	en	haar	
‘wil’	werd	gebroken.	In	de	maanden	daarna	heeft	ze	veel	wreedheden	meegemaakt;	eerst	in	het	bedelen	op	
straat	en	daarna	in	het	circus.	In	de	zomer	van	2017	werd	Thong	Ae	samen	met	twee	andere	olifanten	door	
een aantal mensen bij een eigenaar van een toeristenkamp gehuurd. De huurders brachten de olifanten 
vervolgens naar Elephant Nature Park (ENP), met de bedoeling de dieren te redden. Wanneer Lek en haar 
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team zelf een olifant redden, wordt Lek 
officieel	eigenaar	van	de	desbetreffende	
olifant, waarmee de toekomst van het 
dier is veiliggesteld. Doordat de huur-
ders	Thong	Ae	en	de	andere	olifanten	
regelrecht naar ENP hadden gebracht, 
waren de dieren nog steeds eigendom 
van de rechtmatige eigenaar. Na ander-
half	jaar	besloot	de	eigenaar,	begin	2019,	
dat	hij	Thong	Ae	terug	wilde	omdat	ze	
inmiddels oud genoeg was om in zijn 
circus te werken. Dit zou betekenen dat 
het jonge olifantje opnieuw een leven 
vol wreedheden tegemoet zou gaan. Lek 
heeft alles gedaan wat in haar vermogen 
lag om de eigenaar ervan te overtuigen 
om	Thong	Ae	in	ENP	te	laten	blijven.	Na	maanden	van	onzekerheid	en	onderhandelingen	gaf	de	eigenaar	
Lek	een	jaar	de	tijd	om	voldoende	geld	bijeen	te	krijgen	om	Thong	Ae	vrij	te	kopen.	Dit	is	in	2020,	net	voor	
het	uitbreken	van	de	coronacrisis,	gelukt!	Daarna	heeft	Lek	gevraagd	of	Vrienden	van	de	Olifant	Thong	Ae	in	
haar	peetouderprogramma	zou	willen	opnemen.	Diverse	peetouders	van	Thong	Ae	hebben	zich	ondertussen	
aangemeld.	Sinds	haar	komst	in	ENP	is	Thong	Ae	opgebloeid	van	een	angstig	en	ondervoed	babyolifantje	
tot	een	energieke,	gezonde	jonge	olifant.	Meer	dan	jonge	olifantjes	die	onder	natuurlijke	omstandigheden	
bij	hun	moeder	opgroeien,	heeft	Thong	Ae	behoefte	aan	liefdevolle	aandacht.	In	ENP	krijgt	ze	volop	aan-
dacht van de olifanten die haar hebben geadopteerd en van diverse bevriende tantes.

In	november	2020	zorgde	een	aanval	met	een	drone	voor	een	gevaarlijke	situatie	in	de	opvang.	De	drone	
vloog	rakelings	langs	de	olifanten,	die	in	paniek	raakten.	Lek	was	met	Thong	Ae	en	Jenny	onderweg	naar	Faa	
Mai’s	familie	toen	de	drone	rondvloog.	Thong	Ae	en	Jenny	waren	angstig	en	dapper	tegelijk	en	probeerden	
de	drone	uit	de	lucht	te	slaan.	Thong	Ae	vertrapte	hierbij	onbewust	de	fiets	van	Lek	en	liep	hierdoor	een	
lelijke	kneuzing	aan	haar	linker	voorpoot	op.	Daarnaast	hadden	Jenny	en	Thong	Ae	diepe	krassen	op	hun	rug	
van de drone. Ze zijn inmiddels weer volledig hersteld. De bezitter van de drone is door de politie opgepakt. 

Nadat	haar	moeder	en	oudere	zus	in	2005	werden	gered	uit	het	toerisme	is	Faa	Mai,	vier	jaar	later	op	17	
april	2009,	in	ENP	geboren.	Faa	Mai	groeit	onder	natuurlijke	omstandigheden	bij	haar	moeder	en	familie	
op	en	heeft	nooit	wreedheden	meegemaakt.	Gedurende	haar	jonge	leven	heeft	Faa	Mai	wel	meegemaakt	
hoe nieuwkomers dikwijls gewond en zwaar getraumatiseerd in ENP zijn opgevangen én hoe haar familie 
op	deze	olifanten	reageert.	Hierdoor	en	door	de	omgang	met	Lek,	die	voor	Faa	Mai	een	menselijke	moe-

der	is,	heeft	Faa	Mai	zich	ontwikkeld	tot	een	
heel sociale jonge olifant. In tegenstelling tot 
Thong	Ae,	Mae	Mai	en	Wan	Mai	die	veel	liefde	
nodig	hebben,	geeft	Faa	Mai	juist	veel	liefde.	
Ze kan probleemloos met elke olifant in ENP 
overweg en is bevriend met iedereen. Een hek 
of een omheining vormt geen belemmering 
voor	Faa	Mai.	Enkele	maanden	geleden	klom	
ze onverwachts over het hek van het verblijf 
van	de	bejaarde	Mae	Sri,	die	zich	het	prettigst	
voelt in haar beschutte verblijf dat aan het 
therapeutische	bassin	grenst.	Faa	Mai	wilde	
vriendschap	sluiten	met	Mae	Sri,	daarom	klom	
ze over het hek om haar een middag gezel-
schap te houden.
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Elephant Nature Park
Het	jaar	2020	is	voor	Elephant	Nature	Park	(ENP)	en	de	overige	beschermingsprojecten	van	Saengduen	
‘Lek’	Chailert	,	die	onder	de	overkoepelde	organisatie	Save	Elephant	Foundation	(SEF)	vallen,	een	regel-
recht	rampjaar.	Geen	van	de	beschermingsprojecten,	ontvangt	financiële	steun	van	de	Thaise	overheid.	Tot	
aan de uitbraak van de coronacrisis werd ENP dagelijks bezocht door veel bezoekers. Van deze inkomsten 
werd	het	voedsel	voor	de	olifanten	betaald.	Tot	aan	de	uitbraak	van	de	coronacrisis	was	dit	jarenlang	een	
stabiele	bron	van	inkomsten.	Hierdoor	konden	andere	donaties	worden	gebruikt	voor	het	onderhoud	en	
de uitbreiding van ENP, aanleg van meer 
faciliteiten voor de olifanten in ENP, het 
redden van meer olifanten en het opzet-
ten van meer beschermingsprojecten. 
Met	 het	 wegvallen	 van	 de	 inkomsten	
als gevolg van de coronacrisis is er een 
alarmerende situatie ontstaan. Dank-
zij	 donaties,	 de	financiële	hulp	 van	 (in-
ter-) nationale organisaties, de hulp van 
een betrokken Boeddhistische tempel 
en welgestelde bevriende zakenrelaties, 
heeft	Lek	in	2020,	ondanks	de	coronacri-
sis,14	olifanten	uit	verschillende	locaties	
gered en permanent in ENP opgevan-
gen.	Het	meest	bijzondere	was	de	redding	van	een	groep	van	7	olifanten	in	één	keer.	Men	kreeg	onderweg	
begeleiding van de politie om zo alle controleposten i.v.m. de coronamaatregelen te kunnen omzeilen.

Onder normale omstandigheden worden olifanten niet tijdelijk opgevangen in ENP. Als gevolg van de co-
ronacrisis is de situatie heel uitzonderlijk. Daarom heeft Lek sinds het uitbreken van de crisis ook tiental-
len olifanten tijdelijk in ENP opgevangen. De olifanten blijven voorlopig tot na de crisis in ENP.
Omdat niemand weet hoe lang de crisis nog zal voortduren, had Lek geen andere keuze dan via een 
noodkreet om hulp te vragen, om alle olifanten in de beschermingsprojecten tijdens de crisis van voedsel 
te	kunnen	blijven	voorzien.	Vrienden	van	de	Olifant	heeft	€	43.000	aan	donaties	ontvangen	en	naar	ENP	
kunnen	overmaken.	Mede	door	deze	financiële	steun	kan	Lek	voorlopig	ruim	1500	olifanten	van	voedsel	

voorzien. Van een groot deel van de donaties zijn speciale voedsel-
banken	voor	olifanten	opgezet	bestaande	uit;	bamboe,	suikerriet	en	
diverse grassoorten. De voedselbanken zijn opgezet in samenwer-
king met landeigenaren, boeren en fruittelers en leveren voedsel 
op voor honderden olifanten. Sinds het begin van de coronacrisis 
is het voor lokale boeren moeilijk om hun producten te verkopen. 
Omdat ENP regelmatig grote hoeveelheden voedsel afneemt, heeft 
men prijsafspraken met lokale boeren gemaakt. Op deze manier 
kan ENP de olifanten blijven voeden en tegelijkertijd de lokale 
boeren steunen, die anders een groot deel van hun oogst zouden 
moeten vernietigen. Om extra inkomsten te generen zijn de verzor-
gers en hun familie van alle beschermingsprojecten opgeleid voor 
het vervaardigen van handgemaakte producten, zoals beschilderde 
tassen en sieraden van natuursteen. Veel van hen hadden nog nooit 
geschilderd. Een deel van de verf is gedoneerd. 

Er zijn twee bejaarde olifanten overleden. Vanaf het moment dat 
Yui	Bua	begin	2016	door	Lek	werd	gered	wist	men	dat	deze	hoog-
bejaarde olifant in haar laatste levensfase was. Yui Bua voelde zich 
thuis in ENP en genoot van het contact met de andere olifanten. 

Yui Bua

De groep van 7 olifanten
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Als	gevolg	van	de	jarenlange	uitbuiting	en	haar	hoge	leeftijd	ging	haar	fysieke	conditie	geleidelijk	achter-
uit. Om de laatste jaren van haar leven zo prettig mogelijk te laten zijn, heeft ENP een therapeutisch bassin 
gebouwd. Yui Bua genoot tot op haar laatste dag van het bassin. Daarna ging ze liggen rusten en overleed 
in	haar	slaap.	Yui	Bua	heeft	de	uitzonderlijke	hoge	leeftijd	van	104	jaar	bereikt.	Een	dag	later	kwam	de	be-
jaarde Saza ten val. Nog voor het veterinaire team een behandeling was gestart overleed Saza. Deze olifant 
werd	in	2015	door	Lek	gered	uit	wrede	omstandigheden	in	de	toeristenindustrie.	Saza	bleek	toen	zelfs	een	
geperforeerde maag te hebben. Dankzij intensieve medische zorg herstelde Saza van haar verwondingen. 
Saza was een timide olifant die zich het prettigst voelde op een teruggetrokken plek in het gezelschap van 
haar	vriendin	Jan	Peng.	Het	heeft	twee	jaar	geduurd	voordat	Saza	haar	angst	voor	de	rivier	had	overwon-
nen.	Saza	is	77	jaar	geworden	en	heeft	vijf	fijne	jaren	in	de	opvang	gehad.

De	meeste	beschermingsprojecten	liggen	diep	in	de	bergachtige	jungle	van	Noord-Thailand	en	bevatten	
een heel gevarieerde vegetatie voor de olifanten. Daarnaast wordt een deel van het voedsel zelf verbouwd 
om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Elk voorjaar steken boeren hun lege akkers in brand om zo 
de grond vruchtbaar te maken 
voor de nieuwe oogst, of om 
ruimte te creëren voor vee-
teelt.	 Hierdoor	 gaan	 er,	 door	
toedoen van de mens, jaarlijks 
honderden hectares kostbare 
natuur verloren. In april zijn 
zes beschermingsprojecten 
getroffen door bosbranden. 
Elf olifanten van twee getrof-
fen projecten konden na de 
bosbranden helaas niet elders 
worden ondergebracht. De 
voormalige eigenaar van een 
aantal van deze olifanten wilde 
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alle olifanten wel in het natuurgebied 
bij zijn dorp opvangen. 

Zonder goede alternatieven zullen de 
meeste olifantenbezitters zodra het 
toerisme weer op gang komt, weer 
door gaan met het aanbieden van 
olifantenritjes en circusshows om zo 
hun brood te verdienen. Olifanten-
bezitters zouden niet langer volledig 
afhankelijk moeten zijn van een inko-
men over de ruggen van hun olifan-
ten.	Daarom	 heeft	 Lek	 het	 ‘Herd	 to	
Home’-project	 opgezet.	 Door	 via	 de	
sociale media een transparante inkijk 
te geven in het leven van de olifanten, 

die vrij rondzwerven in hun natuurlijke habitat, raken er wereldwijd meer mensen bekend met de proble-
matiek	rondom	de	bescherming	van	olifanten	in	Thailand.	Dit	leidt	tot	meer	betrokkenheid	en	tot	meer	
financiële	steun.	Het	team	van	SEF	is	medio	2020	een	opleidingsprogramma	gestart	voor	1400	mahouts,	
olifantenbezitters	 en	dorpelingen	 in	Noord-Thailand.	Het	ontwikkelen	van	verschillende	vaardigheden	
leidt tot een grotere zelfstandigheid voor de lange termijn, omdat men dankzij meerdere inkomstenstro-
men	financieel	onafhankelijk	blijft,	zonder	dat	dit	ten	koste	gaat	van	de	eigen	olifanten	en	de	natuur.

Half	november	werd	ENP	opgeschrikt	door	een	drone	die	rakelings	over	de	olifanten	vloog.	Veel	olifanten	
raakten in paniek en renden alle kanten op. De blinde olifanten raakten gedesoriënteerd en botsten tegen 
omheiningen en hekken aan. De verzorgers probeerden de olifanten te kalmeren met gevaar voor hun eigen 
leven want getraumatiseerde olifanten in paniek kunnen onvoorspelbaar reageren. Intussen was de politie ge-
waarschuwd die de bestuurder van de drone heeft opgepakt en de drone in beslag heeft genomen. Alle blinde 
olifanten moesten een week lang op de intensive care verblijven, aan een infuus met een kalmeringsmiddel, zó 
traumatisch	was	de	ervaring	met	de	drone.	Met	hun	kneuzingen	en	schrammen	viel	het	gelukkig	mee.	

Darrick,	Lek’s	echtgenoot,	verblijft	sinds	half	oktober	in	Cambodja	Elephant	Sanctuary	(CSW),	vanwege	
de	komst	van	de	bul	Kaavan,	die	eind	november	is	gered	uit	de	dierentuin	van	Islamabad	in	Pakistan,	én	
de	aanleg	van	zijn	onderkomen.	CWS	bevond	zich	in	beschermd	werelderfgoed	dat	bekend	staat	als	Kulen	
Promtep.	Dit	was	eens	een	uitgestrekt	gebied	van	1	miljoen	hectare,	maar	het	werd	binnen	10	jaar	met	de	
grond	gelijkgemaakt.	Het	enige	natuurgebied	van	het	beschermde	werelderfgoed	dat	hier	nog	van	over	is,	
is	de	door	SEF	aangekochte	grond	bij	CWS.	Maar	ook	dit	gebied	is	helaas	al	aangetast	door	de	hebzucht	
van de mens. Daarom is de aanleg van het jun-
gleverblijf noodzakelijk om de resterende natuur 
te beschermen. Darrick begeleidt de aanleg van 
het enorme jungleverblijf dat in drie fases wordt 
gerealiseerd.	Het	plan	van	Darrick	sluit	aan	op	
het	bestemmingsplan	van	de	regering	van	Cam-
bodja, die een deel van de beschermde nationale 
natuurgebieden in het land wil omvormen tot 
duurzame en verantwoorde bestemmingen voor 
ecotoerisme. Dankzij donaties is er voldoende 
budget	om	dit	plan	uit	te	voeren.	Kaavan	is	in-
tussen helemaal gewend aan zijn nieuwe thuis. 

Kavaan in zijn nieuwe thuis.
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Wereld van de Olifant
Het	afgelopen	 jaar	hebben	de	voorbereidingen	van	Wereld	van	de	Olifant	mede	door	de	corona-crisis	
enorme	vertraging	opgelopen.	Het	vinden	van	de	juiste	mensen	was	het	grote	struikelblok.	De	opzet	van	
Wereld	van	de	Olifant	is	uniek	en	nergens	anders	in	de	wereld	te	vinden	is.	Het	vinden	van	de	deskundige	
medewerkers lijkt daarom op het zoeken naar de bekende speld in de hooiberg. De functies zijn niet uniek, 
maar	de	invulling	wel.	Zoals	de	beoordeling	van	de	olifant-kunstwerken;	wie	geen	band	heeft	met	olifanten,	
kan de kunstwerken niet goed beoordelen. De afbeeldingen van de olifanten beoordelen in vrijwel alle 
bestaande materialen, het vinden van de verhalen achter de kunstwerken enz. Alleen een conservator die 
een gedegen opleiding heeft én een band met olifanten kan bepalen of een kunstwerk kunstzinnige waarde 
heeft of alleen een verzamelobject is. Alleen beelden en beeldjes met een kunstzinnige waarde kunnen 
opgenomen worden in de vaste collectie van het museumgedeelte. 

De evolutie en geschiedenis van de olifanten (de slurfachtigen) is een apart vakgebied waar nergens een 
uitgebreide expositie van te vinden is. Evolutie-conservator David Douw is aan ons team toegevoegd en 
heeft	aan	de	Evolutie-afdeling	op	een	interessante	wijze	inhoud	gegeven.	Met	interactieve	computerpanelen,	
om de verschillende voorouders te kunnen volgen. Op de achterwand een animatie van alle voorouders die 
lopend voorbij komen. In het midden fossielen 
van slurfdragers uit het verleden. En aan de 
rechterzijwand waar de verschillende soorten 
olifanten op de wereld geleefd hebben.

Op de begane grond worden de virtuele safari 
en	de	Tropische	Tuin	de	trekpleisters.	Beiden	
zullen bijna niet van echt te onderscheiden 
zijn.	Met	 de	 vele	 evenementen	die	door	het	
jaar heen gehouden zullen worden, krijgt We-
reld van de Olifant steeds meer bekendheid 
en omdat er telkens weer andere onderdelen 
gepresenteerd worden, zijn er steeds nieuwe 
dingen te zien en te ontdekken.

Een indruk van de afdeling Evolutie.
Zoals wij ons de Tropische Tuin voorstellen.
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Sinds	2015	steunt	Vrienden	van	de	Olifant	het	Southern	Tanzania	Elephant	Project,	kortweg	STEP	genoemd.	
STEP	heeft	er	heel	hard	aan	gewerkt	om	tijdens	de	COVID-19	pandemie	het	cruciale	veldwerk	tekunnen	
blijven voortzetten. Alle richtlijnen van de overheid worden nauwkeurig opgevolgd en er zijnextra zorgvuldige 
protocollen	opgesteld	voor	alle	STEP	teams,	de	Village	Game	Scouts	en	de	lokale	partners.	De	patrouilles	in	
MBOMIPA	zijn	van	absoluut	levensbelang	voor	de	olifanten,	stropers	laten	zich	namelijk	niet	weerhouden	
door een pandemie.

In	februari	heeft	STEP	deelgenomen	aan	een	‘Olifanten-bewustwordingsevenement’.	Dit	evenement	werd	
georganiseerd	door	leerlingen	van	de	Msalise	Primary	School.	Deze	kinderen	leven	direct	naast	het	Nyerere	
National	Park	(voorheen	Selous	Game	Reserve)	en	zij	komen	regelmatig	oog	in	oog	te	staan	met	rondtrekkende	

olifanten.	Uit	liefde	voor	‘hun’	olifanten	hebben	30	
leerlingen	van	7-12	jaar	nu	een	‘Elephant	Club’	ge-
vormd.	Met	deze	club	willen	ze	aan	leeftijdgenoten	
en familie laten zien hoe belangrijk de olifanten zijn 
voor	het	ecosysteem	van	Zuid-Tanzania.

Door	 de	 enorme	 bevolkingsgroei	 in	Tanzania	
worden de meeste beschermde natuurgebieden 
omringd door dorpen en leefgemeenschappen. Er 
komen steeds meer mensen dichtbij de natuurge-
bieden	wonen.	Het	is	daarom	van	cruciaal	belang	

dat	het	vreedzaam	samenleven	van	de	bevolking	en	de	olifanten	voortdurend	wordt	bewaakt.	Het	samenleven	
van	mensen	en	dieren	zorgt	regelmatig	voor	gevaarlijke	conflicten,	en	de	regering	heeft	zich	bereid	verklaard	
om	mee	te	werken	aan	een	“Nationale	strategie	om	conflicten	tussen	mensen	en	wilde	dieren	te	voorkomen”.	
In	oktober	werd	de	eerste	bijeenkomst	geïnitieerd	door	de	Tanzaniaanse	Director	of	Wildlife.	Naast	Trevor	
Jones,	algemeen	directeur	van	STEP,	waren	ook	overheidsambtenaren,	wetenschappers	en	diverse	andere	
natuurbeschermingsorganisaties uitgenodigd. De strategie omvat een aantal nieuwe initiatieven, waaronder 
een	HWC	 (Human	Wildlife	Conflict)-	 controle-eenheid.	Deze	 eenheid	bestaat	 uit	 deskundig	 opgeleide	
parkwachters en dorpsscouts die de bevolking moeten leren om de aanwezigheid van wilde dieren niet 
te	bestrijden,	maar	als	belangrijk	werelderfgoed	te	gaan	waarderen.	De	HWC	Response	Teams	zijn	vooral	

Southern Tanzania Elephant Project
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aanwezig in de hotspotgebieden, waar ze de incidenten tussen boeren en olifanten in goede banen leiden 
en	rapporteren.	Het	is	van	cruciaal	belang	dat	er	een	goed	evenwicht	gevonden	wordt,	zodat	de	olifanten	en	
het	totale	ecosysteem	optimaal	beschermd	kunnen	worden.

Tijdens	de	patrouilles	konden	gelukkig	tientallen	stropersstrikken	onklaar	worden	gemaakt.	De	meeste	van	
deze stropersstrikken waren nieuw geplaatst, wat bewijst dat het absoluut noodzakelijk is om continue te 
blijven patrouilleren. Door de zware regenval en de buiten hun oevers tredende rivieren waren de patrouilles 
de laatste maanden wel uitermate zwaar. De rangers moesten zelfs provisorische voetbruggen bouwen om hun 
werk	toch	te	kunnen	blijven	voortzetten.	Om	het	olifantengedrag	in	de	Udzungwa-	en	Magombera-bossen	
goed	te	kunnen	monitoren,	lopen	de	onderzoekers	van	STEP	zelf	ook	voetpatrouilles.	Zij	onderzoeken	en	
registreren de olifantenmest, zodat ze de belangrijkste 
leefgebieden en de meest cruciale olifantenroutes 
kunnen	identificeren.	In	grafieken	wordt	vastgelegd	
hoeveel olifantenmest er in bepaalde periodes wordt 
gevonden, zodat duidelijk wordt in welk gebied de 
olifanten gedurende het natte of droge seizoen le-
ven.	Met	 deze	 gegevens	 kan	worden	bepaald	waar	
de risico’s van stroperij per seizoen het grootst zijn, 
zodat de rangers op de juiste locaties kunnen worden 
ingezet. Wetenschappelijke monitoring is een van de 
belangrijkste methodes om inzicht te krijgen in de 
status van de olifantenpopulaties.

In het regenseizoen zijn de luchtpatrouilles van cru-
ciaal belang voor de olifanten. De modderige wegen 
en stromende rivieren maken het de rangers bijzonder moeilijk om hun normale autopatrouilles uit te kun-
nen	voeren.	Stropers	weten	dit	en	zij	proberen	hier	zo	veel	mogelijk	van	te	profiteren.	Het	natte	seizoen	is	
daarom een risicovolle tijd voor de olifanten en daarmee ook een loodzware tijd voor de rangers en het team 
van	STEP.	Door	de	onafgebroken	ondersteuning	van	het	microlight-vliegtuigje	zijn	de	rangers	gelukkig	toch	
in	staat	om	de	stropers	tijdig	op	te	sporen.	De	piloten	van	STEP	vliegen	zó	laag	boven	het	gebied,	dat	ze	
exact aan de rangers kunnen melden waar de stropers zich bevinden. De rangers kunnen zich dan snel te 
voet naar de aangewezen locatie begeven. Ook in Ruaha Rungwa was het dit jaar buitengewoon nat in het 
regenseizoen, vanwege de gestegen gemiddelde temperaturen boven de westelijke Indische Oceaan. Deze 
stijging heeft geresulteerd in extreem veel regenval boven Oost-Afrika - een klimaatfenomeen dat bekend 
staat	als	de	“Indische	Oceaan	Dipool”.	Met	weggespoelde	bruggen,	wegen	in	zeer	slechte	staat	en	vele	delen	
van Ruaha National Park volkomen onder water, was het veldwerk op zijn zachtst gezegd bijzonder uitdagend. 
De rangers kwamen regelmatig vast te zitten in de modder en het heeft veel kracht en energie gekost om de 
patrouilles	toch	te	kunnen	volbrengen.	STEP’s	waterpuntcamera’s	hebben	een	ongelooflijke	stijging	van	de	
waterstanden	van	de	Great	Ruaha	River	vastgelegd,	veel	hoger	dan	ze	ooit	eerder	hebben	gezien!	Het	natte	
seizoen brengt echter ook een overvloed aan voedsel en water voor de olifanten en het is een piektijd voor de 

geboortes	van	baby-olifantjes.	Er	zijn	meerdere	
kuddes gesignaleerd met gezonde pasgeboren 
kalfjes en dat maakt alle regenoverlast weer 
ruimschoots	 goed.	Ook	Tikiti	 (Swahili	 voor	
watermeloen) werd onlangs gespot met haar 
pasgeboren	baby,	zij	is	een	van	STEP’s	meest	
geliefde	matriarchen.	Tikiti	is	een	zeer	bijzon-
dere en gemakkelijk te herkennen verschijning 
omdat	ze	geen	slagtanden	heeft.	Hopelijk	gaan	
al deze olifanten een veilige toekomst tegemoet, 
dankzij	 de	 niet	 aflatende	 inspanningen	 van	
STEP	en	haar	partners.
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Vrienden van de Olifant krijgt een ander gezicht
Jubileumcadeau: een nieuw beeldmerk

Het	bestuur	van	Vrienden	van	de	Olifant	wilde	al	geruime	tijd	een	nieuw	beeldmerk,	dat	meer	inhoud	geeft	
aan	het	werk	van	VvdO.	Het	olifantje	in	het	oude	beeldmerk,	inclusief	het	beeldmerk	daarvoor,	gaf	Uaso	
in	Kenia	weer.	In	2003,	toen	dat	beeldmerk	ontworpen	werd,	was	het	weeshuis	in	Kenia	het	belangrijkste	
project	dat	we	steunden	en	Uaso	was	daar	het	symbool	van.	We	steunden	daarnaast	ook	Elephant	Nature	
Park	in	Thailand	en	wisselende	projecten,	zoals	het	weesolifantje	Joe	op	Borneo.	In	de	daarop	volgende	
jaren	kwamen	het	weeshuis	op	Sri	Lanka,	het	ziekenhuis	in	Giritale	(Sri	Lanka),	het	weeshuis	in	Zambia	
en	het	anti-stropersproject	van	STEP	erbij.

Met	het	nieuwe	beeldmerk,	dat	we	graag	in	een	andere	uitvoering	wilde	zien	dan	een	diapositief	olifantje,	
waardoor	werd	gesymboliseerd	dat	VvdO	zich	inzette	voor	alle	olifanten.	We	hebben	aan	illustratrice	Renate	
Verhagengevraagd	om	haar	gedachten	hierover	te	laten	gaan.	Net	voor	ons	25	jarig	jubileum	op	29	juni	
2020	ontvingen	we	van	Renate	ons	nieuwe	beeldmerk,	bestaande	uit	een	jong	volwassen	Afrikaanse	bul,	
een	jong	Aziatisch	olifantje	en	een	baby-dwergolifantje.	Het	gaf	VvdO	een	heel	nieuw	gezicht.	Een	gezicht	
waar we mee voor de dag kunnen komen.
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De nieuwe website van Vrienden van de Olifant 
Al vele jaren was het de wens van het bestuur om een nieuwe website online te zetten. De oude website kon 
niet	meer	ge-update	worden,	omdat	de	kans	bestond	dat	deze	door	overbelasting	“in	elkaar	zou	klappen”.	
Aan het ontwikkelen van een nieuwe website gaat een heel proces vooraf.  Er moesten veel stappen gezet 
worden voordat de nieuwe website gerealiseerd kon 
worden. De inhoud van de website werd overzichte-
lijker en uitgevoerd volgens de laatste ontwikkelingen 
op internet-gebied. 

De	Home-pagina	werd	overzichtelijker	 gemaakt	 en	
de weesjes op Sri Lanka werden het nieuwe gezicht. 
Ook de winkel werd vernieuwd en er kon nu vanuit 
de hele wereld betaald worden, wat vroeger niet kon. 
Met	trots	konden	we	de	nieuwe	website	tijdens	ons	
25	jarig	jubileum	online	zetten.

De oude home-pagina. De nieuwe home-pagina.
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Duizenden handtekeningen voor olifant Buba 
Voormalig	circusolifant	Buba	is	bijna	45	jaar	geleden,	nadat	haar	moeder	is	vermoord,	uit	Afrika	weggehaald	
om mensen te vermaken met olifantenkunstjes. Zij leeft haar hele leven al in gevangenschap en daar moet 
een	eind	aan	komen.	Ondanks	het	verbod	op	wilde	dieren	in	circussen	heeft	circus	Freiwald	ontheffing	
gekregen om olifant Buba mee te laten reizen met het circus. Dit op voorwaarde dat Buba niet direct in 
contact	komt	met	het	publiek	en	niet	optreedt	in	het	circus	of	elders.	Circus	Freiwald	heeft	deze	voorwaar-
den	stelselmatig	overtreden.	Een	andere	voorwaarde	van	de	ontheffing	was,	dat	het	circus	meewerkt	aan	
onderzoek	voor	mogelijke	herplaatsing	van	Buba.	De	ontheffing	was	op	30	juni	verlopen	maar	Buba	staat	
nog steeds op een terrein naast het circus.

Rob Faber, voorzitter van Vrienden van de Olifant heeft de 
gezamenlijke	42.625	ondertekeningen	van	de	drie	organisa-
ties, samen met relevante informatie over Buba, overhandigd 
aan	Lieke	Hendrix,	directeur	Agroketens	en	Dierenwelzijn.	
Zij heeft ervoor gezorgd dat de ondertekeningen bij minister 
Carola	Schouten	kwamen.	Mevrouw	Hendrix	heeft	aangege-
ven	dat	de	ontheffing	met	een	half	jaar	is	opgeschoven	en	dat	
zij verwacht binnen deze tijd een geschikt onderkomen voor 
Buba	te	vinden.	Eind	2020	kwam	de	Tweede	Kamer	plotseling	
met een motie over Buba en minister Schouten was er als de 
kippen	bij	om	“de	wens	van	de	kamer”	uit	te	voeren,	zodat	Buba	
in Nederland kon blijven.

De boeken met 42.625 ondertekeningen.
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Het jubileum van Vrienden van de Olifant
Na	een	voorbereiding	van	enkele	maanden	passeerde	op	29	juni	1995	bij	notaris	Rob	in	Utrecht	de	op-
richtingsakte van de Vereniging Vrienden van de Olifant. Er is gekozen voor een vereniging omdat we de 
bescherming van de olifanten met z’n allen wilden doen. Na de eerste perspublicaties in de lokale kranten 
en	tijdschriften	meldde	de	leden	zich	aan.	Het	bestuur	was	van	mening	dat	bij	de	oprichting	er	wel	leden	

moesten	zijn	om	de	vereniging	bestaansrecht	te	geven.	Het	eerste	nummer	van	‘de	
Olifant’	verscheen	in	mei	1995.	Op	de	front	een	leren	olifant	bij	een	kleine	boom,	
als	symbool	voor	de	verzamelaarsvereniging,	die	olifanten	wilde	beschermen.	Er	
kwamen nauwelijks leden naar de (wettelijk verplichtte) jaarvergaderingen. Onze 
leden wilden informatie over olifanten en waren bereid om een bijdrage te betalen 
voor de bescherming van olifanten, maar ledenvergaderingen bezoeken hadden ze 
geen	zin	in.	Na	3	jaar	is	de	vereniging	daarom	omgezet	in	een	stichting.	Met	dezelfde	
betrokkenheid en inzet, maar we hoefden geen ledenvergaderingen meer te organise-
ren. Jaarlijks werd het Olifant Festival georganiseerd, waar wel honderden leden en 
belangstellenden	naartoe	kwamen.	In	1997	werd	begonnen	met	het	peetouderproject	
van	weesolifantjes	in	Kenia.	Binnen	een	jaar	hadden	de	eerste	100	peetouders	zich	

aangemeld, wat voor een kleine organisatie met een paar honderd Vrienden een hele prestatie was. Daarna 
steeg	het	aantal	peetouders	snel.	In	het	jaar	2000	is	het	aantal	Vrienden/peetouders	zelfs	verdubbeld:	van	
500	naar	1000.	Daarmee	waren	we	de	snelst	groeiende	organisatie	van	Nederland.	Ook	de	daarop	volgende	
jaren	steeg	onze	achterban:	naar	1635	in	2001	en	naar	2675	in	2002.

In	1999	kregen	we	een	eigen	kantoorruimte	op	Het	Nieuwe	Land,	
waardoor Vrienden van de Olifant een professionele organisatie 
werd.	Er	werd	dagelijks	met	2	mensen	gewerkt	om	alle	aanmel-
dingen en de peetouderpakketten te verwerken, Nieuwsbrieven en 
tijdschriften	te	versturen.	In	2000	kwam	de	Vlaamse	afdeling	erbij,	
waardoor	ook	in	Vlaanderen	meer	peetouders	erbij	kwamen.	Kleur	
deed	z’n	 intrede	bij	ons	 tijdschrift	“de	Olifant”.	 Jaarlijks	werd	

de Olifantenka-
lender gemaakt, 
de peetouders 
kregen	elk	jaar	een	video	over	de	olifantjes	in	Kenia.	Vanaf	
2004	werd	de	video	vervangen	door	de	DVD.	In	2008	kwam	
het peetouderproject Sri Lanka erbij, waar we al geruime 
tijd	de	 verantwoordelijkheid	hebben	over	 15	weesjes.	 In	
2016	heeft	VvdO	een	Olifantjes	Ziekenhuis	op	Sri	Lanka	
gebouwd.	In	2014	kwam	het	peetouderproject	Zambia	erbij.

DVD’s van Sri Lanka olifantjes.
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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	26e	jaargang	nr.	1:

-		25	jaar	op	de	bres	voor	de	olifantjes
- Dwergolifanten op Sabah
-	 Herbebossing	is	geen	ecologisch	wondermiddel
- Olifanten doden geen mensen
- Waardigheid door vrijheid
- Olifantenpopulatie in Laos in gevaar
-	 Het	gevecht	voor	het	welzijn	van	Thong	Ae
- In gesprek met Vrienden
Stropers	zijn	dol	op	selfies	tijdens	de	safari’s

De	artikelen	in	26e	jaargang	nr.	2:

-  Nieuwe website voor Vrienden van de Olifant
- De natuur wil iets duidelijk maken
- De natuurlijke wortels van de corona-crisis
-	 Veel	Thaise	olifanten	slachtoffer	van	de	corona-crisis
-	 De	positieve	effecten	van	Covid-19	op	de	olifant
-	 Twee	babyolifantjes	in	Zimbabwe	gered
-	 Een	optimistisch	verhaal	over	wilde	olifanten	in	Cambodja
-	 Kunnen	we	olifanten	beschermen	als	we	begrijpen	hoe	ze	denken?
- De dood van een olifant is niet het einde van het verhaal
- Duizenden ondertekeningen voor de vrijheid van de olifant Buba
-	 Meghan	Markle	maakt	van	film	Elephant	iets	bijzonders
- Olifanten vallen in greppels van theeplantages

26e jaargang nr. 1 - pag.’s 14-15 25e jaargang nr. 2 - pag.’s 30-31
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De	artikelen	in	26e	jaargang	nr.	3:

-	 Babyolifantjes	overleven	door	Daphne	Sheldrick
-	 Kenia’s	Olifant	Team
- Nieuw licht op de evolutie van olifanten
- Bij mijn ‘dochter’ op bezoek
- Snorkelende olifanten
-	 Lek	Chailert	en	alle	zegen	komt	van	boven
- De oude dag van de olifant
- Olifanten-rehabilitatie Sri Lanka succesvol
- De intelligentie van olifanten
- De weesolifantjes in Zambia
- Olifanten zijn onvervangbaar
-	 Het	belang	van	volwassen	bullen	in	het	sociale	evenwicht
-	 Hoe	olifanten	en	giraffen	het	landschap	vormen

De	artikelen	in	26e	jaargang	nr.	4:

-  Een bijzonder jaar ...
- Olifanten kunnen niet opgesloten worden in bossen
- Renate Verhagen geeft VvdO een nieuw gezicht
-	 Waarom	stierven	er	plotseling	zoveel	olifanten	in	Botswana?
-	 Is	dat	ivoor	van	een	olifant	of	van	de	ivoornoot?
-	 Klimaatverandering	verslechtert	de	conditie	van	bosolifanten
- Olifantenmest levert geld op
- De olifanten in India
-	 Cites	moet	in	actie	komen

26e jaargang nr. 4 - pag.’s 40-41 26e jaargang nr. 4 - pag.’s 6-7

De	redactie	van	‘de	Olifant’	bestaat	uit:	Rob	Faber,	hoofdredacteur;	Willie	Tieman,	adj.	hoofdredacteur;	Lenny	Kleinjan,	eindredactie;	
Inge	Lenior,	opmaak	en	fotoredactie;	Carla	Stolk	en	Annemarie	de	Grood,	controlegroep.
Deze	jaargang	is	gemaakt	met	redactionele	bijdragen	van	(in	alfabetische	volgorde):	Kim	Dekker,	Valentina	van	Dijk,	Stéphanie	de	
Geus,	Marian	van	Ham	†,	Frank	Heinen,	Tamara	Ligthart-Sprenkeling,	Betty-Lou	Luyken,	Liesbeth	Oudshoorn,	Annika	Verdam,	
Jody	Visser,	Berry	van	de	Water.
Met	foto’s	van:	Roger	Allen,	Ko	en	Ria	Augustijn,	Ronald	Bleys,	Niraj	Mani	Chourasin,	Jan	van	Duinen,	Bernard	Dupont,	Remco	en	
Marianne	Dijkman,	Fred	Hoogervorst,	Rob	Faber,	Amber	Kolle,	Inge	Lenior,	Tamara	Ligthart-Sprenkeling,	Aditya	Chandra	Panda,	
Dick	te	Pas,	Dr.	Vijitha	Perera,	Malcolm	Starney,	Jaco	van	Tol,	Marco	van	der	Veer,	Anja	Voorn,	Monique	Willemen.
Het bestuur dankt alle redactionele medewerkers voor hun bijdrage aan de tot standkoming van deze jaargang.
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Financieel	overzicht	2020
Inkomsten:        
Contributies	en	bijdragen	 €	 223.708
Bijdrage	Loterijen	 €	 1.889		
Giften	/	donaties	 €	 88.956		
Nalatenschappen	 €	 114.683		
Artikelverkoop	 €	 14.066		
Abonnementen	 €	 4.710		
Diverse	opbrengsten	 €	 1.301		 _________
Inkomsten	2020	 €	 449.313		

Uitgaven:
	 Totaal	 	 	 administratie*	 doelstelling
Projecten**	 €	 292.053			 	 	 €	 292.053	
Voorlichting	 €	 43.664				 	 	 €	 43.664	
Secretariaat	 €	 52.825			 €	 27.825	 €		 25.000	 	
Medewerkersvergoeding	 €	 45.214				 €	 45.214		 	 	
Bankkosten	 €	 2.751				 €	 2.751		 	
Afschrijvingen	 €	 5.543				 €	 5.543		 	
Algemene	kosten	 €	 2.505				 €	 2.505		 	 _________ _ _________ __ __________
Totaal	 €	 444.555	 €	 83.838	 €	 360.717
																																																 	 100%		 		 19%	 	 81%

  
Batig	saldo:	€	4.758

*		 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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Vrienden van de Olifant
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


