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Voorwoord
Begin 2020 dachten we nog dat de corona-crisis een half jaar zou gaan duren, wat we al een hele lange periode vonden. Maar telkens ontstond een nieuwe variant, met nieuwe beperkingen. Niemand wist meer waar
hij/zij aan toe was. Eind december kwam er licht aan het eind van de tunnel.

Het gevolg van de Coronapandamie had twee kanten. Aan de ene kant waren er sinds de economische crisis in 2008 niet zoveel opzeggingen als dit
jaar. Aan de andere kant was het verrassend dat
we van jarenlange trouwe Vrienden extra donaties
mochten ontvangen. Ook waren er opvallend veel
nieuwe Vrienden die een donatie hebben gedaan.
Hierdoor konden de beschermingsprojecten, ook
in dit tweede achtereenvolgende moeilijke jaar, op
alle financiële steun rekenen. En zelfs op meer...

Tijdens onze werkzaamheden merkten we gelukkig weinig van de crisis. Enkelen van onze medewerkers hebben corona opgelopen, maar dat was met een paar dagen over. De werkzaamheden konden gewoon doorgang
vinden. Eén van de projecten waarvoor de corona-crisis het meeste bedreigend was, was Elephant Nature
Park in Thailand. De meeste inkomsten om de dieren te kunnen voeden kwamen van toeristen en vrijwilligers. Dat viel in één klap weg toen de grenzen dichtgingen. Niet alleen het voedsel voor 89 olifanten kwam
in gevaar, maar ook van honderden katten en honden en vele andere dieren die van de dood gered zijn en
in ENP een nieuwe kans op leven hadden gekregen. Daarnaast kwamen veel commerciële olifantparken in
problemen omdat er geen olifantritten meer gemaakt konden worden (is de crisis toch nog ergens goed voor
geweest), waardoor de parkbeheerder de olifanten niet meer te eten konden geven. Ze klopten massaal bij Lek
aan voor hulp, waaraan Lek onder bepaalde voorwaarden tegemoet kwam. Ook zijn er meer dan 20 olifanten
naar ENP overgebracht. Lees daar meer over bij het hoofdstuk Elephant Nature Park.
Omdat het weeshuis in Zambia te kampen had met een onbetrouwbare reddingswagen, hebben we een beroep
op onze achterban gedaan om geld bij elkaar te brengen, om voor Game Rangers International een nieuwe
reddingswagen te kunnen kopen. Daarvoor was een kleine 40.000 euro nodig, die we binnen enkele maanden
bij elkaar hebben gekregen. Dank aan alle gulle gevers die met hun donatie de levens van vele weesolifantjes
veilig gesteld hebben.
Rob Faber, voorzitter
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Onze missie & visie
Ons doel is het beschermen van Afrikaanse en Aziatische olifanten in het breedste
zin van het woord. Zonder hulp zullen er over een tiental jaren alleen nog enkele
olifanten in dierenparken te zien zijn. Wij vinden het belangrijk dat de in het wild
levende olifanten ook voor veel generaties na ons behouden blijven. Onze missie is
de toekomst veiligstellen voor alle in het wild levende olifanten. En daarnaast een
vreedzaam bestaan voor olifanten die in opvangcentra leven.
Vrienden van de Olifant zet zich in voor de bescherming van olifanten en in het bijzonder voor weesolifantjes, die na hun redding, verzorgd en begeleid worden naar
een zelfstandig leven bij een in het wild levende kudde. Er zijn in de afgelopen 26
jaar veel weesolifanten gerehabiliteerd en teruggekeerd naar de natuur, waar zij een
zelfstandig leven leiden. Er zijn senior-weesolifanten die zelf alweer nakomelingen
hebben gekregen. Een kroon op ons werk!

Door het ondersteunen van concrete beschermingsprojecten worden de bijdragen
niet versnippert en kunnen we zoveel mogelijk voor de olifanten betekenen. Maar
alleen het opvangen, verzorgen en rehabiliteren van de weesolifantjes lost het grote
probleem, de bedreigingen van olifanten, niet op. De projecten die we ondersteunen
zetten zich met verschillende mogelijkheden in voor het voorkomen van de bedreigingen. Dit gebeurd door het patrouileren van gebieden waar stropers actief zijn,
door het betrekken van de lokale bevolking en het geven van educatie aan de lokale
bevolking.
Vrienden van de Olifant is bezig met het opzetten van internationale samenwerking tussen beschermingsorgansiaties, die zich voor olifanten inzetten. Met elkaar kunnen we de problematiek aanpakken en meer bij de regeringen bereiken.

De jarenlange trouwe steun van onze Vrienden,
zorgt ervoor dat de projecten hun werk kunnen
blijven voortzetten.
En wij onze doelstelling kunnen verwezenlijken.
4
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De beschermingsprojecten
Met financiële steun aan de olifantjesweeshuizen in Zambia, Kenia en op Sri Lanka
leveren we een essentiële bijdrage aan de bescherming van olifanten. Om de hulp
niet te versnipperen, hebben we gekozen voor steun aan concrete beschermingsprojecten en werken wij samen met collega-organisaties in het buitenland. Onze voorkeur gaat uit naar het ondersteunen van kleinschalige projecten. Zij doen immers
net zulk goed werk als de grotere projecten, maar worden niet wereldwijd gesteund.
Sinds 2001 bieden we ondersteuning aan Elephant Nature Park in Thailand. Hier
worden rond de 100 getraumatiseerde olifanten uit de toeristenindustrie en illegale houtkap opgevangen. We steunen sinds 2015 het Southern Tanzania Elephant
Program, dat zich gedreven en intens gemotiveerd inzet voor de bescherming van
olifanten in het wild door de lokale bevolking bij de bescherming te betrekken.
In 2016 hebben we het Elephant Transit Home Medical Centre op Sri Lanka laten bouwen; hier krijgen zieke en gewonde babyolifantjes specialistische medische
verzorging. Met de ondersteuning van deze projecten hopen wij zoveel mogelijk te
kunnen betekenen voor de olifanten.

We kunnen de wereld niet veranderen,
maar wel de wereld van veel weesolifantjes.
Juist nu de olifantenpopulatie in gevaar is,
zijn de jonge olifantjes zo belangrijk.
Zij zijn immers de toekomst.
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Elephant Orphanage Project in Zambia

In 2014 zijn we gaan samenwerken met Game Rangers International in Zambia en begonnen we met
de twee weesolifantjes Mosi en Rufunsa in ons peetouderprogramma. Ondertussen is dat uitgebreid
naar zeven weesolifantjes met ieder een eigen verhaal. Alle olifantjes ontwikkelen zich goed; stap voor
stap komen zij dichter bij een zelfstandig leven in de vrije natuur.
De verzorgers zijn ervan overtuigd dat Mosi, door zijn sterke karakter en zijn fysieke kracht, in de
toekomst een leidende rol zal gaan spelen. Mphamvu is een stoere en intelligente olifant. Zijn intelligentie zal hem zeer goed van pas komen, als hij te zijner tijd terugkeert naar een leven in het wild.
Rufunsa gaat tijdens de boswandelingen het liefst alleen op zoek naar de lekkerste groene hapjes. Hij
is uitgegroeid tot een zelfstandige jonge bul, die een aantal mooie vriendschappen heeft opgebouwd.
Nkala heeft zich ontwikkeld tot een buitengewoon actieve olifant. Hij is een olifant die zich gemakkelijk in zijn eentje kan vermaken. Nkala heeft een buitengewoon goed richtingsgevoel en hij is altijd als
eerste terug in de opvang. Kasewe is een zeer amicale zachtaardige olifant. Tijdens de boswandelingen
loopt Kasewe altijd naast de matriarch Chamilandu en haar zoon Mutaanzi. Door met de jongere
weesjes op te trekken ontwikkelt ze belangrijke moederlijke vaardigheden. De verzorgers omschrijven Olimba als een enthousiast, actief, nieuwsgierig en energiek jong olifantje. Olimba heeft veel aan
kracht en zelfvertrouwen gewonnen en heeft belangrijke leidinggevende kwaliteiten laten zien.
8

Eind 2021 hebben we het 2-jarige bulletje Chipembele in het peetouderprogramma opgenomen.
Chipembele werd met zijn moeder gelokaliseerd in Zuid Luangwa National Park. Zijn moeder had levensbedreigende schotwonden die waren toegebracht door stropers. Na de beoordeling van het Wildlife Conservation team, werd er een hartverscheurend besluit genomen om de moeder te euthanaseren. Chipembele heeft een kalmerend middel gekregen en werd naar een veilige locatie gebracht.
Nadat Chipem- bele tot rust was gekomen is hij overgebracht naar de Lilayi opvang. Na enige opstartproblemen heeft hij zijn plekje in de kudde gevonden. Sinds Chipembele in de opvang is gaat
het een stuk beter met zijn gezondheid. Zijn gewicht is aanzienlijk toegenomen. Tijdens de wandelingen in het bos blijven de verzorgers altijd dicht bij
hem in de buurt, om hem een gevoel van veiligheid te geven.

Zambia heeft de laatste tijd te kampen met toenemende stropersactiviteiten en een groeiende illegale handel in wilde dieren. Om deze georganiseerde zware criminaliteit beter te kunnen bestrijden heeft het land hulp gekregen van het Britse leger. De Britse militairen hebben 119 Zambiaanse
rangers getraind in het professioneel opsporen en arresteren van stropers. Ook de rangers van
DNPW (Department of National Parks and Wildlife), waar Game Rangers International mee samenwerkt, zijn nu vakkundig opgeleid om deze criminaliteit aan te kunnen pakken. Alleen al in
het eerste kwartaal hebben getrainde rangers zo’n 3.650 veldpatrouilles uitgevoerd, waarbij 280
snaarvallen konden worden verwijderd en 19 stropers werden gearresteerd. Maar er worden ook voortdurend controlepatrouilles gelopen, met
name in de gebieden rondom de natuurparken, waar mensen en olifanten
dicht naast elkaar leven. Dankzij deze extra bewaking konden de afgelopen maanden
diverse confrontaties vreedzaam worden opgelost. Er wordt veelvuldig gepatrouilleerd
om conflicten tussen boeren en olifanten zoveel mogelijk te voorkomen. In diverse
Afrikaanse landen wordt al langere tijd succesvol gewerkt met een zeer eenvoudig en
effectief concept: de Smelly Elephant Repellent. Rondom boerderijen en gewassen
wordt een hekwerk geplaatst, waaraan flessen met een penetrant ruikend afweermiddel worden opgehangen. De Smelly Elephant Repellent is een goedkoop alternatief
voor bijenkorfhekken of elektrische hekken.
Om het welzijn van de weesjes buiten de opvang te kunnen monitoren, zijn er bij de oudere olifanten GPS-halsbanden aangebracht. Ook Mosi en Mpamvu hebben er een gekregen. Zij gaan nu nog
steeds veilig mee terug naar de opvang, maar gezien hun leeftijd is het niet uitgesloten dat zij op
een dag zomaar besluiten om wat langer in de vrije natuur te blijven. En dan kunnen hun bewegingen tenminste worden gevolgd.

De reddingswagen was heel hard toe om vervangen te worden. Het was niet meer verantwoord om met
de wagen de bush in te gaan om geredde weesolifantjes op te gaan halen. Rachael heeft ons namens het
GRI-team toen om hulp gevraagd. Een nieuwe reddingswagen zal $44.000 gaan kosten. We zijn toen
een campagne gestart, het was hartverwarmend hoeveel peetouders en andere betrokkenen een donatie hebben gedaan! Mede door hun
financiële steun, en de steun van
Reddingswagen
enkele steunstichtingen, hebben we
het geld voor de reddingswagen
bij elkaar gekregen. De reddingswagen is eind juli gearriveerd bij de
gerealiseerd
Kafue Release Facility. De reddingswagen was écht hard nodig, daarom maakte het bij de Release Facility Manager emotie los. Manager Tim zei: “De Cruiser zal de nodige
capaciteit meebrengen om de activiteiten van KRF de komende jaren te
ondersteunen. De wagen zal zich hardmaken voor reddingsoperaties van gevonden weesolifantjes en zal wanneer er geen operatie
plaatsvindt gebruikt worden voor andere activiteiten die
in het belang zijn van de KRF. We kunnen
alle betrokkenen niet genoeg bedanken en willen jullie nogmaals bedanken voor alle gulle giften”.
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Olifantjesweeshuis in Kenia
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Vrienden van de Olifant steunt sinds 1998 de Sheldrick Wildlife Trust in Kenia en heeft 14 weesolifantjes in het peetouderprogramma; Barsilinga, Godoma, Larro, Lima Lima, Murera, Naboishu Naleku, Ngilai, Olorien, Quanza, Rapa, Roho, Shukuru en Sonje. In 2021 heeft Vrienden van de Olifant
de drie weesolifantjes Naleku, Naboishu en Olorien in het peetouderprogramma opgenomen. Het
olifantjesweeshuis in Kenia wordt door veel organisaties en bedrijven gesteund. In verband met de
maatregelen vanwege het coronavirus was de babyopvang in Nairobi, die tot aan de coronacrisis dagelijks tussen 11.00 uur en 12.00 uur voor bezoekers geopend was, tot september 2021 gesloten. Dat
had geen nadelige gevolgen voor de verzorging van de weesolifantjes. Het voedsel en de medicijnen
voor de weesolifantjes worden betaald uit de bijdragen van peetouders.
Wanneer de weesjes ongeveer drie jaar oud zijn en geen medische verzorging meer nodig hebben,
worden ze naar een van de opvangen in Tsavo National Park overgebracht; Ithumba, Voi of Umani Springs. De drie opvanglocaties bevinden zich elk ongeveer 300-400 km van de babyopvang in
Nairobi en zijn midden in het leefgebied van de olifanten gelegen. In deze opvanglocaties zijn de olifantjes minder afhankelijk van de melkvoeding. In verband met de grote aantallen weesjes, worden
ze onderverdeeld in locaties zoals Ithumba of Voi. In Umani Springs leven de weesjes die een lichte
handicap hebben. Umani Springs is een zeer groene omgeving waardoor de olifanten minder moeite hoeven te doen om aan hun voedsel te komen. In de opvanglocaties komen de weesolifantjes in
contact met de oudere weesolifantjes. Samen met deze oudere weesolifantjes en de verzorgers gaan
ze elke dag de natuur in en kunnen ze in het wild levende olifanten ontmoeten. Dit is van essentieel
belang voor de ontwikkeling van de weesolifantjes. Zo leren zij hoe ze zelfstandig kunnen leven.
Zodra ze eraan toe zijn kunnen de olifantjes ervoor kiezen om zich aan te sluiten bij een in het wild
levende kudde.
De weesolifantjes in de babyopvang in Nairobi krijgen acht keer per dag een melkvoeding, zodat ze
voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen. Alle weesolifantjes ontwikkelen zich voorspoedig. Het
einde van 2021 kende een verdrietige afloop door het overlijden van Shukuru. Dat was een enorme
schok voor de andere weesolifantjes en voor de verzorgers. Het grootste deel van haar leven worstelde Shukuru met haar gezondheid. In 2018 bleek ze een chronische aandoening te hebben die was te
vergelijken met de ‘ziekte van Lyme’. Na een lange herstelperiode werd ze enkele jaren geleden overgebracht naar de opvang in Umani Springs. Een perfect natuurgebied voor olifanten met gezondheidsklachten. Door haar medicatie en maandelijkse injecties bleef haar gezondheid een geruime tijd
stabiel. Halverwege 2021 kreeg Shukuru opnieuw te kampen met gezondheidsproblemen. Shukuru
bracht de laatste zeven maanden van haar leven door in de babyopvang onder de hoede van gespecialiseerde dierenartsen. Ze voelde zich gelukkig tussen de jongste weesjes en was een echt rolmodel
voor ze. Drie dagen voor haar overlijden stopte Shukuru met eten en drinken. Het was net alsof ze
zich had berust en niet meer verder wilde. Op maandagmiddag 29 november overleed Shukuru in
het bijzijn van de verzorgers. Uit de autopsie kwam naar voren dat de schildklier vervormd en veel
te groot was. Dat kan een oorzaak zijn waarom Shukuru onvoldoende herstelde van haar chronische
klachten. In het weeshuis heeft Shukuru 12 liefdevolle jaren had en heeft ze de best mogelijke zorg
gekregen.

In Ithumba hebben de verzorgers de weesolifantjes in vijf groepen verdeeld. De jongste olifantjes
zitten in groep 1. Barsilinga, Rapa en hun vrienden zitten in wat de verzorgers groep 5 noemen. De
olifantjes in groep 5 staan het hoogst in de rangorde en beschikken over alle essentiële vaardigheden
om zelfstandig in de natuur te kunnen leven. De tijd zal leren wanneer de weesjes deze belangrijke
stap in hun rehabilitatieproces zullen zetten. Het afgelopen jaar hebben ze veel tijd doorgebracht
met de verschillende kuddes seniorwezen. Tijdens de droge periode moeten de weesolifanten grotere afstanden afleggen en meer moeite doen om voldoende gevarieerd voedsel te vinden. In deze
periode is de extra bijvoeding die de verzorgers ’s morgens en ’s avonds verstrekken een onmisbare
aanvulling. Ook heeft het weeshuis ervoor gezorgd dat waterpoelen in de omgeving constant werden
bijgevuld.
In de opvang in Voi is, op seniorwees Kihari na, de hele groep seniorwezen onder leiding van Kenia,
die begin 2020 de stap naar een zelfstandig leven in de wilde natuur zette, weer teruggekeerd naar de
opvang. De reden daarvoor is dat zij zich na het overlijden van een weesvriendje, als gevolg van een
aanval door leeuwen, vooral ’s nachts onveilig voelden in de wilde natuur. De wezen hebben zich als
vanouds aangepast aan de dagelijkse routine en begeleiden de afhankelijke weesolifantjes. Naipoki
keerde in het najaar als laatste van deze groep terug naar de opvang omdat ze een lichte verwonding
op haar achterlijf had. Het is gebleken dat ze in haar eentje een afstand van circa 80 kilometer heeft
afgelegd om bij de opvang te komen. De dierenarts heeft de verwonding van Naipoki succesvol behandeld.
Umani Springs is een vruchtbare oase waar het hele jaar door voldoende voedsel en water is te
vinden. Dat geeft mindervalide weesolifantjes een goede kans om zelfstandig in de vrije natuur te
kunnen leven. Lima Lima en Murera zijn overdag bij de weeskudde, die ze als hun familie beschouwen. Op sommige dagen en/of nachten kiezen ze ervoor om met de seniorwezen en/of hun wilde
vrienden op te trekken. Nu Murera en Lima Lima zelfstandiger worden hebben Sonje en Quanza de
zorg voor de jongere olifantjes op zich genomen.
Naast het rehabiliteren van weesolifantjes zorgt het weeshuis er, in samenwerking met de Kenya
Wildlife Service, voor dat het natuurlijk leefgebied van de olifanten, en andere wilde dieren, zo veilig mogelijk wordt gehouden. Er patrouilleren 22 anti-stroperij teams in Tsavo National Park, Voi,
Umani Springs, het Kibwezi Forest, Chyulu Hills, Ithumba en Meru National Park. In 2021 hebben
de anti-stroperij teams meer dan 13.000 draadstrikken in beslag genomen. Daarmee zijn er evenveel
slachtoffers voorkomen.
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Olifantjesweeshuis op Sri Lanka
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Vrienden van de Olifant steunt sinds 2008 Elephant Transit Home op Sri Lanka en heeft 15
weesolifantjes in het peetouderprogramma: Aba, Balaya, Balendu, Chuti, Habali, Jasmine, Kathari, Marah, Mozes, Namal, Nico, Pawani, Rob, Thimira en Thirupa. In 2021 heeft Vrienden van de
Olifant de kleine Marah in het peetouderprogramma opgenomen. Marah was pas drie maanden
oud toen ze alleen op de wereld kwam te staan omdat haar moeder is gedood. Voordat ze naar het
weeshuis werd overgebracht is ze enkele maanden intensief verzorgd in het ETH Medical Centre.
Vanwege de mens-olifantconflicten wordt een hands-off-beleid gevoerd. De verzorgers hebben
weinig fysiek contact met de olifantjes. Er is alleen beperkt menselijk contact tijdens de melkvoeding. De dieren leven met z’n allen in een groot natuurgebied rondom de opvang waar de verzorgers hen nauwlettend in de gaten houden. Ze hebben onbeperkt toegang tot de graslanden, bossen
en het waterreservoir rondom het nationale park. Hier kunnen de weesjes in het wild levende
olifanten ontmoeten.
Om de 3 uur komen zij met z’n allen naar de opvang voor hun melkvoeding. Ze leven als een kudde waarin kleine groepjes gevormd worden. Na een dagelijks modderbad en zwemmen in het water, verspreiden de olifantjes zich over het grasveld, maar blijven op korte afstand van elkaar. Als
ze voelen dat er iets ‘vreemds’ gebeurt, komen ze meestal direct weer bij elkaar. Honden, slangen,
vogels, hazen of vreemde voorwerpen kunnen paniek bij hen veroorzaken.
Als zij na enkele jaren groot en sterk genoeg zijn, worden zij in een groepje naar het aangrenzende natuurgebied gebracht. Daar begint stap voor stap het integratieproces. De olifantjes worden
geleidelijk in het wild geïntegreerd. De geïntegreerde senior-weesolifanten worden d.m.v. zenderhalsbanden in de gaten gehouden en in geval van nood wordt er hulp geboden.

zorgers riskeerden hun leven om de olifantjes te blijven verzorgen. Dr. Perera heeft ons gevraagd
om ondersteuning. Dankzij donaties hebben we € 1000,- voor medicatie kunnen overmaken.
De weesolifanten hebben geen last van deze situatie gehad. Integendeel, ze hebben zelfs meer vrijheid gekregen. Sinds er geen bezoekers meer komen, blijft het stil vanaf de balustrade waardoor de
olifanten kalmer zijn. De voedingstijden waren aanvankelijk afgestemd op de bezoektijden. Er werd
om 2.00 uur gestart en vervolgens om de 3 uren gevoederd, waarbij de laatste fles melk om 22.00
uur werd gegeven. Met uitzondering van de jongste baby’s; zij krijgen dag en nacht om de 2 uur
melk. Nu er geen bezoekers meer zijn, is ervoor gekozen om de olifanten zelf te laten bepalen op
welk tijdstip zij naar de opvang willen komen om hun portie melk te drinken. Het is heel opvallend
dat de olifantjes er de voorkeur aan geven om de ochtendmelkvoeding van 9.00 uur later te krijgen.
Dit komt doordat zij ’s morgens graag ver weg het grasveld intrekken om te foerageren. Daarom is
de ochtendvoeding van 9.00 uur verschoven naar 10.30 uur en de middagvoeding van 12.00 uur is
verschoven naar 14.30 uur. In dat geval zoeken ze steun bij elkaar. Ze leven als één familie.
Namal is een weesolifant met een lichamelijke beperking; hij heeft een prothese aan zijn linkeronderbeen. Hij is 10 jaar en de grootste en zwaarste olifant van de kudde. Overdag loopt Namal het
liefst zoveel mogelijk door het water, omdat zijn lichaamsgewicht dan wat minder op zijn prothese
drukt. De prothese is uitermate belangrijk voor Namal; hij kan zich er goed mee verplaatsen en
het stelt hem bovendien in staat om met de andere olifanten te socialiseren en te spelen. Als de
afstanden niet al te groot zijn, kan Namal ook gewoon met de kudde meelopen naar het veld om
gezamenlijk te gaan grazen.

In 2020 was voor het eerst een grote groep senior-weesolifanten vanuit het soft-release programma begonnen aan een zelfstandig leven in de vrije natuur. Dit was een groot succes. De gerehabi-

liteerde weesjes leven als een grote groep bij elkaar, maar van tijd tot tijd splitsen ze zich even op in
subgroepen. De hele groep olifanten maakt het goed.

In het afgelopen jaar heeft Covid niet alleen voor een grote druk
gezorgd, maar ook voor angst onder de verzorgers. Om de kans
op een coronabesmetting zo klein mogelijk te houden, was
het olifantjesweeshuis gesloten, ook voor de lokale bevolking.
Hierdoor liepen de inkomsten drastisch terug waardoor het
budget van ETH in de problemen begint te raken. Met moeite werd ETH gerund door een klein team. Omdat de nationale ziekenhuizen vol lagen met patiënten, was er geen
plek voor de besmette verzorgers. Zij verbleven daarom in
isolatie in het informatiecentrum, dat in ETH is gevestigd.
Contact met familie was er niet en er was veel onzekerheid.
Voldoende geld voor medicijnen was er evenmin. De verMarah

Namal
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Olifantjesziekenhuis op Sri Lanka
Vrienden van de Olifant heeft oktober 2016 het Elephant Transit Home Medical Centre gerealiseerd. In de afgelopen vijf jaren is gebleken dat het Medical Centre hard nodig is en succesvol
functioneert. Dr. Dinusha De Silva en haar team staan dag- en nacht klaar om alle dieren de juiste
verzorging te kunnen geven. Naast de verzorging van de dieren vergt ook het schoonmaken van de
verblijven van de vele opgevangen dieren de nodige aandacht. Na een periode van zeer intensieve
verzorging herstellen de meeste dieren. 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.
De Coronacrisis heeft voor extra veel werkzaamheden gezorgd. Het personeelsbestand werd ingekrompen; er waren slechts 3 mensen om voor meer dan 90 dieren te zorgen. Dr. Dinusha heeft 90 dagen achter elkaar dag en nacht gewerkt om de meest zieke dieren de juiste verzorging te kunnen blijven geven. 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. Het verzorgen van alle dieren die in het ziekenhuis zijn opgenomen moet altijd doorgaan.
Voordat het ziekenhuis gebouwd was, stierf alsnog 1 op de 3 geredde babyolifantjes omdat er onvoldoende gespecialiseerde medische hulp geboden kon worden. Ondanks dat het aantal olifantjes dat
overlijdt, nu aanzienlijk lager ligt, is niet te voorkomen dat een babyolifantje het ondanks intensieve
behandelingen niet redt. Babyolifantje Apolo was ernstig ziek. Het diertje werd gedurende 15 dagen
dag en nacht behandeld. Helaas heeft het team het olifantje niet kunnen redden. Bij de autopsie bleken zijn vitale organen aangetast te zijn door een ernstige virusinfectie. Dr. Dinusha De Silva en haar
team waren behoorlijk aangeslagen. Zij hadden er alles aan gedaan om het diertje te redden.
Dankzij het Olifantjes Ziekenhuis zijn inde afgelopen tijd de kostbare levens gered van de olifantjes
Nico, Jasmine Balendu, Marah en Barana. Deze olifantjes hebben elk een maandenlange intensieve
medische behandeling gehad, die noodzakelijk was om hun levens te redden en om ze er weer helemaal bovenop te krijgen. Vooral Jasmine had een lange herstelprocedure omdat haar lichaam moeite
had om de melkformule te verdragen. Nadat de olifantjes voldoende waren hersteld en een stabiele
conditie hadden, zijn ze naar het weeshuis Elephant Transit Home gebracht.
Naast de olifantjes worden er ook andere dieren in het ziekenhuis opgenomen, behandeld en verzorgd. 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. Wanneer de dieren volledig
gezond zijn en zichzelf weer kunnen redden, worden zij terug naar de natuur gebracht.
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Elephant Nature Park
in Thailand

Door de COVID-pandemie waren de jaren 2020-2021 voor Elephant Nature Park (ENP) en de overige beschermingsprojecten van Saengduen ‘Lek’
Chailert, die onder de overkoepelde organisatie Save Elephant Foundation
(SEF) vallen, heel moeilijk. In maart 2020 bracht een internationaal reisverbod als gevolg van de coronapandemie de Thaise toeristenindustrie plotseling tot stilstand. Kampen die in totaal meer dan 2700 in gevangenschap
levende olifanten gebruikten voor ritjes, gedwongen fokken, circusshows en
trektochten, werden getroffen door een gebrek aan inkomsten van toeristen
en hoge voedselrekeningen. Hongersnood onder de olifanten was de grootste zorg. Op initiatief van Lek zijn er sinds de uitbraak van de coronapandemie tientallen voedselbanken voor olifanten opgezet. De voedselbanken
zijn opgezet in samenwerking met landeigenaren en leveren per oogst voedsel op voor circa 1200-1500 olifanten in de beschermingsprojecten, en ook
daarbuiten. Lek heeft een voedsel-hulpprogramma opgezet om ook zoveel
mogelijk voedsel te kunnen verstrekken aan olifanten in traditionele kampen. Daarnaast zorgen de voedselbanken voor werkgelegenheid bij de lokale gemeenschappen. Om extra inkomsten te generen zijn de verzorgers en
hun familie van alle beschermingsprojecten opgeleid voor het vervaardigen
van handgemaakte producten, zoals beschilderde tassen en sieraden van natuursteen.
Half april trok er een zware tropische storm over Noord-Thailand. De tropische storm had tragische gevolgen voor een kleinschalig beschermingsproject in de regio, waar twee olifanten overleden nadat er een boom op hen
was gevallen. Drie olifanten uit een naastgelegen traditioneel kamp raakten
daarbij gewond en hebben van SEF de noodzakelijke medische verzorging
gekregen. Eind april werd ENP zwaar getroffen toen er een tweede zware
tropische storm over Noord-Thailand trok. Hoewel er gelukkig niemand gewond is geraakt, was de ravage in ENP enorm. Bij alle nachtverblijven was
het dak beschadigd of er zelfs helemaal afgewaaid. Doordat de nachtverblijven van beton gemaakt zijn, is de schade beperkt gebleven tot de daken. De
keuken en diverse opslagruimtes waren
volledig verwoest door omgevallen bomen. De daaropvolgende maanden hebben vooral in het teken gestaan van het repareren van de beschadigde nachtverblijven en de wederopbouw van de verwoeste ruimtes. Daardoor was de
nood nog steeds enorm hoog. Vrienden van de Olifant heeft € 11.700,- aan
donaties ontvangen en naar SEF kunnen overmaken.

Bijgedragen aan
heropbouw
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In 2021 zijn er 17 olifanten in ENP opgevangen, waaronder 2 moederolifanten met hun pasgeboren dochters. Twee olifanten zijn overleden als gevolg van ouderdom en het zware leven dat zij voor
hun redding hebben geleid. Eind 2021 waren er in ENP 109 olifanten! Drie olifanten waren tijdelijk
opgevangen in ENP met het vooruitzicht op een permanent verblijf in de opvang. Nadat de algehele
conditie van deze drie olifanten in ENP was verbeterd, wilden hun eigenaren de dieren ineens weer
gaan gebruiken in het toerisme en in de houtkapindustrie. Na moeizame onderhandelingen is het Lek
gelukt om het eigendomsrecht te verkrijgen, wat betekent dat de drie olifanten in kwestie voorgoed in
de opvang zullen blijven.
Jaren geleden heeft Lek van haar verjaardag, op 6 oktober, een jaarlijkse boomplantdag gemaakt. Dit jaar was de verjaardag van Lek extra speciaal omdat ze 60 jaar is geworden. Een bijzondere gelegenheid
om haar in het zonnetje te zetten. Na de oproep van Vrienden van de
Olifant voor een bijdrage aan het cadeau voor Lek ter gelegenheid
van haar 60e verjaardag, waren de reacties hartverwarmend. Vrienden van de Olifant heeft € 4000,- voor het verjaardagscadeau naar SEF
kunnen overmaken. Daarnaast heeft Vrienden van de Olifant samen
met andere beschermingsorganisaties die ENP steunen, 60 bomen
en $ 20.000,- kunnen schenken. Vrienden van de Olifant heeft een
leuke bundel van alle felicitaties en olifantenfoto’s kunnen maken en
naar Thailand gestuurd. Het boekje is op haar verjaardag aan Lek
overhandigd. Zij vond het bijzonder. Lek heeft het geldbedrag
in december besteed aan de redding van een gehandicapte
olifant uit het zuiden van Thailand. RaYa is ongeveer 40-50
jaar oud en heeft een gebroken rechter achterpoot als gevolg
van haar werk in de houtkapindustrie. Vanwege haar handicap kon RaYa dat werk niet langer doen en werd ze gebruikt in
het toerisme voor olifantenritten. Sinds de coronacrisis stond ze
werkloos aan de kant. De voormalige eigenaresse had zelf contact
opgenomen met Lek omdat ze RaYa een beter leven wilde geven.
Lek is iedereen die een donatie heeft gedaan ter gelegenheid van
haar verjaardag heel dankbaar. De redding van RaYa is voor Lek
een heel speciaal verjaardagscadeau.
De voormalige toeristische trekpleister Chok Chai Elephant Camp
bevindt zich op slechts enkele kilometers van ENP. In de afgelopen
jaren had Lek herhaaldelijk tevergeefs geprobeerd om de eigenaar te
motiveren om over te stappen naar diervriendelijk toerisme, zodat de olifanten een beter leven zouden
krijgen. Als gevolg van de coronacrisis raakte de eigenaar in financiële moeilijkheden. Daarom had

hij 14 olifanten verkocht aan de houtkapindustrie in Myanmar. De overige 53 olifanten stonden sinds
februari 2020 werkloos vastgeketend in een betonnen ruimte. De eigenaar was van plan om nog 30 olifanten aan de diverse houtkapbedrijven in Myanmar te verkopen. Dankzij haar jarenlange ervaring en
het contact met deze eigenaar heeft Lek hem in juli 2020 ervan overtuigd ervoor te kiezen om de dieren
een beter leven te geven. Door het gebrek aan inkomsten en financiële hulp was het de hoogste prioriteit om de olifanten te voorzien van voldoende voedsel en water. Als gevolg van de coronacrisis had de
eigenaar eind 2021 nog slechts 2 verzorgers in dienst. Het gevolg is dat de olifanten, die bij toerbeurt
vrij mogen rondlopen in de natuur, toch nog regelmatig vastgeketend staan. Lek en haar team werken
hard aan een oplossing om de leefomstandigheden en de faciliteiten voor de grote groep olifanten te
verbeteren.
Eind 2021 zijn er drie olifanten, waaronder een babyolifantje van 9 maanden oud en haar moeder, uit de
houtkapindustrie opgevangen in de opvang in Laos. Daar is ook een gewonde bul tijdelijk opgevangen.
Met de opgevangen olifanten gaat het voorspoedig. Half juni 2021 werd de opvang in Laos getroffen
door een overstroming, nadat er in enkele dagen tijd een enorme hoeveelheid regen was gevallen. De
nachtverblijven stonden onder water, evenals de huizen van de verzorgers. De in totaal zeven olifanten
zijn onmiddellijk geëvacueerd naar hoger gelegen gebied. Na een aantal weken zakte het waterpeil gelukkig weer en kon men starten met de herstelwerkzaamheden. Als eerste heeft men de nachtverblijven
van de olifanten hersteld en vers zand gestort zodat de dieren ‘s nachts comfortabel kunnen slapen.
Daarna is men gestart met de wederopbouw van de huizen van de verzorgers die op een andere plaats
zijn herbouwd.
Vrienden van de Olifant heeft 8 olifanten uit
ENP opgenomen in het peetouderprogramma: Faa Mai, Thong Ae, Mae Mai & Wan
Mai, Kham Moon & Pyi Mai en BunMa &
Chaba. In 2021 zijn er twee babyolifantjes
en hun moeders in het peetouderprogramma opgenomen; Pyi Mai en haar moeder
Kham Moon en Chaba en haar moeder BunMa. Deze olifanten zijn uit zeer erbarmelijke
omstandigheden gered. Met de komst van de
babyolifantjes heeft ENP gezorgd voor speciale faciliteiten. Er is een ondiep waterbassin
aangelegd, een van de grote modderbaden is
aangepast en er zijn diverse zandhopen gestort. Daarnaast hebben de babyolifantjes allerlei attributen om mee te spelen. Dankzij de redding zullen
de babys bij hun moeder onder natuurlijke omstandigheden in een beschermde omgeving opgroeien.
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Southern Tanzania Elephant Project
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Sinds 2015 steunt Vrienden van de Olifant het Southern Tanzania Elephant Project, kortweg STEP genoemd. Het team van STEP zet zich met heel veel toewijding in om de olifanten in de natuurgebieden
Ruaha-Rungwa, Udzungwa en Selous zo goed mogelijk te beschermen. In het uitgestrekte ecosysteem
Ruaha-Rungwa (50.000 km2) leven naar schatting 15.000 olifanten (telling van 2015). Dat is een daling van 35.000 ten opzichte van 2009, maar nog altijd een van de grootste overgebleven populaties in
Oost-Afrika. Er worden voortdurend extra rangers opgeleid, zodat het aantal patrouilles in de gebieden geïntensiveerd kan worden.
STEP voert sinds 2014 bewaking vanuit de lucht uit. Vooral tijdens het regenseizoen zijn de luchtpatrouilles van cruciaal belang. De modderige wegen en stromende rivieren maken het de rangers bijzonder moeilijk om hun normale autopatrouilles uit te kunnen voeren. Stropers proberen hiervan te profiteren. Door de onafgebroken ondersteuning van het microlight-vliegtuigje zijn de rangers gelukkig
toch in staat om de stropers tijdig op te sporen,
waardoor grondpatrouilles doelgericht naar de
juiste locaties kunnen worden gestuurd om
de stropers op te pakken. Het vliegtuig van
STEP heeft echter een noodlanding moeten maken en liep onherstelbare schade
op. Daardoor konden er geen luchtpatrouilles meer
worden uitgevoerd en hadden stropers vrij spel. Er
was dringend een nieuw vliegtuig nodig. Het totale
bedrag dat nodig was om het vliegtuig te kopen was
Bijgedragen aan
$ 77.700,- Na onze oproep voor financiële hulp voor een nieuw vliegvliegtuigje
tuig voor STEP was het hartverwarmend hoeveel Vrienden, peetouders en andere betrokkenen een donatie hebben gedaan! Vrienden
van de Olifant heeft € 10.000,- voor het vliegtuig kunnen overmaken. Mede daardoor heeft STEP een
nieuw lichtgewicht vliegtuig kunnen aanschaffen. Zo kunnen zij zich weer voor velen jaren inzetten
voor de bescherming van olifanten vanuit de lucht. Het meest effectieve en economische vliegtuig voor
deze doeleinden is de Savannah, op bestelling gebouwd in de fabriek in Zuid-Afrika.

Er wordt door STEP voortdurend bij de Tanzaniaanse overheid gepleit voor de aanleg van olifantencorridors, waarmee de belangrijkste natuurgebieden met elkaar verbonden kunnen worden en de olifanten
een ongestoorde doorgang zullen krijgen. Op 3 september 2021 was de officiële benoeming van het
Kilombero Elephant Corridor Committee (KECC). De corridor verbindt het Nyerere National Park
met Udzungwa Mountains National Park en loopt via de Magombera Nature Forest Reserve door de
Kilombero Vallei. STEP is van mening dat het herstellen en onderhouden van de natuurcorridors van
cruciaal belang is om het vreedzaam samenleven van mensen en olifanten te kunnen verbeteren. De
olifanten zullen weer veilig kunnen migreren, zonder ongewenste confrontaties met mensen. Om hun
veiligheid te kunnen waarborgen moeten de olifanten zoveel mogelijk uit de buurt van de landbouwgewassen worden gehouden. Rondom de akkers worden tegenwoordig lijnen gespannen waaraan stevige
plastic flessen worden opgehangen, gevuld met een penetrant ruikende substantie. Het streven is om
de olifanten door de doordringende stank voor een andere route te laten kiezen, zodat gewelddadige confrontaties met boze boeren kunnen worden vermeden. Tevens wordt er sinds enige tijd
gebruik gemaakt van stroboscooplampen op zonne-energie. Deze lampen waarschuwen de olifanten voor dreigend gevaar. STEP’s ‘Local Elephant Monitor’-team houdt de activiteiten van
olifanten in de buurt van landbouwgebieden nauwlettend in de gaten. Op de betreffende locaties kunnen onmiddellijk maatregelen getroffen worden om de gewassen beter te beschermen.
Sinds juli 2021 faciliteert STEP een onderwijsprogramma voor basis- en middelbare scholen in de
Kilombero-vallei. Dankzij dit programma krijgen jongeren een beter inzicht in de interacties tussen
olifanten en mensen en leren ze hoe men vreedzaam met de olifanten kan samenleven. In november is
STEP tevens begonnen met een educatief filmprogramma. Het is belangrijk dat de bevolking zich bewust wordt van de urgente noodzaak van natuurbehoud en goed geïnstrueerd wordt hoe te handelen bij
een confrontatie met wilde olifanten. Hierbij wordt aangedrongen op vreedzame en vooral geweldloze
oplossingen.
STEP’s Human-Elephant Coexistence-team heeft de “Disney Conservation Heroes Award” in ontvangst
mogen nemen. Deze Award is een erkenning voor STEP’s onvermoeibare inzet om de olifanten in Zuid
Tanzania een veilige toekomst te geven. Het vreedzaam naast elkaar leven van mensen en olifanten
(co-existentie) is een steeds groter wordende uitdaging in Afrika en de oplossing hiervan vraagt om een
enorme dosis toewijding en een zeer lange adem.
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Wereld van de Olifant

Vrienden van de Olifant heeft plannen om Wereld van de Olifant te realiseren. Een educatief informatiecentrum om de bezoekers te betrekken bij de problematiek waarin de olifanten moeten overleven. In de afgelopen 27 jaar hebben we veel kennis opgebouwd, die we graag met de bezoekers willen
delen. Bezoekers zullen op een educatieve wijze worden meegenomen in de wereld van olifanten. Zij
kunnen beleven hoe groot de kuddes vroeger waren waarin de olifanten hebben geleefd en hoe de
geringe populaties op dit moment moeten overleven. In het gebouw zal naast een kunstcollectie, de
geschiedenis, de evolutie, de voortplanting, de problematiek en de beschermingsprojecten aan bod
komen. De doelstelling is dat mensen uit de hele wereld zich samen inzetten voor het behoud van de
olifanten. De realisatie van Wereld van de Olifant zal niet gemakkelijk gaan; er is veel geld nodig om
alle plannen te verwezenlijken. We hopen dat Wereld van de Olifant binnen enkele jaren is geraliseerd.
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In het afgelopen jaar hebben we de plannen voor de oprichting van Wereld van de Olifant voorgelegd
aan een geselecteerde groep “doorsnee” Nederlanders, om te zien of onze plannen overeenkomen met
de verwachtingen die de toekomstige bezoekers van het project hebben. 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 fondsenwerving voor dit enorme project kunnen beginnen. De
fondsenwerving is feitelijk net zo belangrijk bij de voorbereidingen als de opzet en inrichting van het
gebouw. Niet alleen de fondsenwerving, maar ook de opbouw van de organisatie die Wereld van de
Olifant inhoud moet geven; de OlifantCoalitie die plannen moet maken om de bescherming van de
olifanten in de natuur te kunnen realiseren en een belangrijke bijdrage levert aan de realisatie van de
beschermingsplannen; het uitnodigen van olifantliefhebbers wereldwijd om Wereldburger te worden
en daarmee de beschermingsplannen van de OlifantCoalitie ondersteunen.
Het plan is om in het gebouw ook een Ambassadeplein te bouwen, met traditionele huizen uit Afrika
en Azië. Iedere organisatie die deelneemt aan de OlifantCoalitie krijgt een van de huizen om daarin
een ambassade te vestigen, waarin ze kunnen vertellen over de inhoud van hun werk en welke resultaten zij bereikt hebben. De OlifantCoalitie is een samenwerkingsverband van 12 verschillende
organisaties wereldwijd, die als doel hebben de bescherming van de olifanten. Alle 12 zijn al vele
jaren werkzaam en hebben aantoonbare resultaten geboekt op het gebied van olifantbescherming.

De OlifantCoalitie komt (naast hun eigen werk dat gewoon doorgaat) regelmatig bij elkaar om de
problemen en bedreigingen te bespreken waar olifanten mee te maken hebben. Er worden werkzame
oplossingen bedacht en dit met de ministeries van natuurbeheer in de betreffende landen besproken
en hulp aangeboden om de problemen en bedreigingen op te lossen. Bezoekers kunnen zich laten
voorlichten over de bescherming van de olifanten. Het komende jaar gaan we de nadruk leggen om
het opzetten van de OlifantCoalitie en zoveel mogelijk mensen wereldwijd overtuigen om als Wereldburger een bijdrage te leveren aan de bescherming van de olifanten in de natuur.
In september 2021 hebben we een selecte groep olifantliefhebbers uitgenodigd om een presentatie
van Wereld van de Olifant bij te wonen. Naast een weergave van de achterliggende informatie (waar

naar voren kwam dat in de afgelopen 100 jaar de olifantenpopulatie met 97% gedaald is) is er een
virtuele rondgang door het gebouw gemaakt. Welke activiteiten ontplooid zouden worden in de verschillende hallen en zalen. Vrijwel alle aanwezigen vonden het een informatieve presentatie en een
goed project.
In december hebben we de plannen met Lek Chailert doorgenomen. Lek is oprichtster van Elephant
Nature Park en een autoriteit op olifantgebied. Na het zien van de Engelse presentatie en de toelichting was Lek enorm enthousiast en wilde zij graag ambassadrice van Wereld van de Olifant worden.
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Voorlichting

Tijdschrift ‘de Olifant’

We geven via ons tijdschrift ‘de Olifant’ voorlichting over het leven van olifanten. Het tijdschrift is gevuld met actuele informatie over het leven van olifanten en informatie over beschermingsprojecten. ‘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.

Folder
We hebben dit jaar een nieuwe folder gemaakt. In de folder
zijn alle beschermingsprojecten opgenomen en wordt er verteld over de noodzaak van de bescherming van de olifanten.

De redactie van de Olifant bestaat uit: Rob Faber, hoofdredacteur; Willie Tieman, adj. hoofdredacteur; Lenny Kleinjan, eindredactie; Inge Lenior, opmaak en fotoredactie; Carla Stolk, controle. Artikelen voorstel: Melissa Groo.
Deze jaargang is gemaakt met redactionele bijdragen van (in alfabetische volgorde): Kim Dekker, Valentina van Dijk, Stéphanie de Geus, Frank Heinen, Petra Kleijne Tamara Ligthart-Sprenkeling, Betty-Lou Luyken, Liesbeth
Oudshoorn, Jody Visser en Berry van de Water. Met foto’s van: About Animals, African Forest Elephant Foundation, African Parks, Colin Bell, Ronald Bleys, Ellen de Boer, Jelte Brouwer, Bart Callens, Joyce Cambier van Nooten,
Lek Chailert, Ilse Davidson, Jan van Duinen, Bernard Dupont, George Evers, Rob Faber, Herd.org, Amber Kolle, Fred Koorn, Martin van der Kruijk, Celine Lambrecht, Inge Lenior, Tamara Ligthart-Sprenkeling, C.S. Lina, Betty-Lou Luyken, Roshni Lodhias, Ineke Selles, Steppes Travel, Tripadvisor, Jaco van Tol, Truksup, Hannelore Vermeersch, Viral Press en Anja Voorn.
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Het bestuur dankt alle redactionele medewerkers voor hun bijdrage aan de tot standkoming van deze jaargang.

Social media
Volgers op social media

4.963

Facebook vind ik leuks
Website Vrienden van de Olifant
www.olifanten.org

4.800

Instagram-volgers

1.170

Sinds eind 2020 jaar hebben we meer activiteiten op onze Facebook- en Instragrampagina ontwikkeld. Om beter aan
de verwachtingen van onze achterban te kunnen voldoen. We hebben hiermee, zonder enige kosten, onze achterban
kunnen uitbreiden. Mensen zijn meer betrokken bij de projecten en zijn vaak bereid om d.m.v. de donatieknop op de
sociale-media kanalen iets extra’s te geven.

Website Wereld van de Olifant
www.olifantwereld.org

LinkedIn leden

35

You-tube abonnees

We ontvangen regelmatig aanmeldingen voor de Nieuwsbrief ‘Samen staan we Sterk’, waar dikwijls ook weer donaties
en/of aanmeldingen voor een peetouderschap uit voortvloeien.

Nieuwsbrief ‘Samen Sterk’

Door het delen van de producten uit de webwinkel op onze sociale media, is de omzet in de webwinkel behoorlijk
gegroeid.

743

Bestellingen in onze webwinkel

416
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Organisatie en bestuur
Vrienden van de Olifant wordt geleid door 3
bestuursleden: voorzitter Rob Faber, secretaris Inge Lenior en penningmeester Youetta
Dorrepaal. Inge Lenior begeleidt dagelijks
het team van medewerkers.
Met een klein bevlogen team wordt er vol
passie gewerkt aan het realiseren van onze
missie en doelstelling. Op ons secretariaat in
Hoofddorp werken de voorzitter en secretaris samen met een team van 4 medewerkers.
Naast het dagelijkse team zetten vrijwilligers
zich in voor het maken en corrigeren van teksten voor de nieuwsbrieven en ons tijdschrift
‘de Olifant’.
Als bestuur zijn we blij met de tomeloze inzet
van onze medewerkers en vrijwilligers. Maar
zonder onze achterban kan het werk niet gedaan worden. We zijn hen dan ook dankbaar
voor alle financiële steun. De Vrienden, de
achterban van peetouders, beschermers, askari’s ziekenhuishelpers en donateurs, zijn
immers het hart van de organisatie.

Vrienden
zijn het hart
van de organisatie
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Vrienden van de Olifant is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en is aangesloten bij het wereldwijde samenwerkingsverband Spieces Survival Network SSN.

Vooruitblik 2022
Zoals voorgaande jaren zullen we ook dit jaar ons uiterste best doen om Vrienden
te werven, waardoor we zoveel mogelijk voor de projecten kunnen betekenen. Bij
mogelijke noodsituaties zetten we alles op alles om financiele ondersteuning te
kunnen bieden.
- We gaan een informatie-boekje over de projecten
maken, die belangstellenden via onze sociale media
digitaal kunnen aanvragen. We hopen dat we hiermee
een flink aantal nieuwe Vrienden kunnen verwelkomen.
- We gaan ons verdiepen in het verkopen van producten,
waarvan de opbrengst naar de projecten gaat.
-We gaan het jeugd-lidmaatschap vernieuwen.
- De website van Wereld van de Olifant zal
een nieuwe invulling krijgen.
- De plannen voor Wereld van de Olifant zullen verder
uitgewerkt worden.
Maar zoals dikwijls gebeurd, hebben we de situaties niet in de hand.
We moeten ons op de hoogste prioriteiten focussen en onze plannen mogelijk
aanpassen. En nieuwe plannen zo goed mogelijk afronden.

Ideeën...
Plannen...
Doen!
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Resultaten
We hebben ons afgevraagd of we onze achterban wel om extra donaties zouden kunnen
vragen, juist in deze moeilijke tijd. Niet alleen zijn er veel mensen door de corona hun baan
kwijt geraakt, maar alles wordt duurder waardoor men zuiniger aan moet doen.

Bijgedragen aan patrouille-vliegtuigje STEP.

Maar wat doe je als er dringend hulp nodig is? Juist in de Corona-situatie slaan stropers hun slag.
Toeristen kunnen niet komen, er is minder controle dus vrij spel om olifanten te slachten. De weerloze weesolifantjes die alleen achter blijven moeten gered worden! Dus gingen we de uitdaging aan
en zijn we campagnes gaan starten om een reddingswagen voor Zambia en een vliegtuigje voor
STEP te kunnen realiseren. Mede door alle gevers is het gelukt!
We hebben Elephant Transit Home op Sri Lanka geld kunnen geven om medicatie voor de verzorgers te kopen. En Elephant Nature Park kunnen helpen met de heropbouw van de beschadigde
onderkomens en verblijven van de olifanten.

€ 63.580

aan donaties
ontvangen voor
noodsituaties

Het peetouderprogramma is met
6 olifantjes
+ 2 moeder-olifanten
uitgebreid

We danken al onze Vrienden, Peetouders, Askari’s, Beschermers,
Ziekenhuishelpers, donateurs en steunstichtingen
voor hun bijdrage aan de bescherming van olifanten in het afgelopen jaar.

704

nieuwe Vrienden
Medicatie voor verzorgers
op Sri Lanka.

Reddingswagen in Zambia gerealiseerd.
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Bijgedragen aan wederopbouw ENP.

Bijgedragen aan redding olifant RaYa.

Financieel overzicht
*

*

We sterven ernaar dat zoveel mogelijk van de inkomsten naar de doelstelling gaat.

* Vrienden bestaan uit Peetouders, Beschermers, Askari’s en Ziekenhuishelpers,
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