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1. Inleiding 

In 2022 hebben we de Covid pandemie wereldwijd zo goed als achter ons gelaten. De grenzen zijn 

weer open en de meeste (reis)beperkingen zijn niet meer van kracht. Het toerisme begint ook 

weer op gang te komen, ook naar Zuidoost Azië. Weliswaar in Thailand nog niet op het niveau van 

vóór 2020, maar het lijkt de goede kant op te gaan. 

Dit is aan de ene kant goed nieuws. Het Elephant Nature Park begint weer vrijwilligers binnen te 

krijgen voor de broodnodige hulp bij het verzorgen van de olifanten, honden, katten en andere 

dieren die er worden opgevangen. De toeristen beginnen weer te komen voor één of meerdere 

dagen bezoek aan het park. Dit begint weer de nodige inkomsten op te leveren. 

De keerzijde is dat er ook weer een minder gewenste vorm van toerisme terug begint te komen. 

Waar in Covid tijd vele trekkingskampen en olifantenshows hun deuren (al dan niet definitief) de 

deuren moesten sluiten vanwege het wegblijven van bezoekers en daarmee inkomsten,  begint 

ook die vraag weer toe te nemen. Er blijven veelal niet-westerse toeristen nog steeds 

dieronvriendelijke vormen van toerisme op te zoeken.  Druk op Thaise en wereldwijde politiek om 

dit te verbieden blijft nodig, alsmede educatie en voorlichting. Gebruik je stem hiervoor, op een 

vreedzame en positieve manier! 

 

2. Missie en doelstellingen 

Onze missie blijft ongewijzigd, ons inzetten voor het welzijn van olifanten wereldwijd en in het 

bijzonder in Thailand. De populatie wilde olifanten in Thailand lijkt zich te stabiliseren. Verbod op 

stropen en beschermen van de overgebleven leefomgeving begint zijn vruchten af te werpen, maar 

dit vraagt om blijvende aandacht. 

De niet in het wild levende olifanten in Thailand hebben onze steun helaas nog hard nodig. 

Strengere wetgeving op gebied van (gedwongen) fokprogramma’s, goede registratie met behulp 

van DNA én strikte naleving hiervan dient zo snel mogelijk verder ingevoerd te worden. Deze 

olifanten dienen net als de olifanten in het wild als beschermde diersoort te worden aangemerkt en 

als zodanig te worden beschermd. Wij zullen ons met jullie hulp daarvoor in blijven zetten. 
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3. Activiteiten in 2022 

 
3.1 Adoptieprogramma 

Het adoptieprogramma heeft in 2022 een nettoresultaat van circa  € 7.000,- opgeleverd. Dit bedrag  

hebben we overgemaakt op de rekening van Save Elephant Foundation. Met een symbolische 

cheque konden we dit bedrag in november 2022 persoonlijk overhandigen aan Lek Chailert. 

   

van links naar rechts: Pom, Lek, Marian en Rob 

 

3.2 Donaties aan Save Elephant Foundation 

Naast de adopties en algemene donaties hebben wij gehoor gegeven aan de verzoeken van onze 

donateurs om ook specifieke giften over te maken naar het Elephant Nature Park. 

 

Zie de “Jaarrekening Stichting Olifant Adopteren 2022” voor het financiële resultaat 2022. 

 

3.3 Overstromingen  

Het regenseizoen duurde in Thailand langer dan gewoonlijk, en was op sommige plaatsten ook 

heftiger. Rivieren traden buiten hun oevers, waaronder de Ping rivier die door het Elephant Nature 

Park loopt. Veel dieren moesten in veiligheid gebracht worden en tijdelijk op hoger gelegen grond 

ondergebracht. Gelukkig zijn dieren en mensen ongedeerd gebleven. 

 

   
een mahout brengt zijn olifant in veiligheid 
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Nadat het water gezakt was kon de schade opgemaakt worden, en kan het nodige herstelwerk 

beginnen aan nachtverblijven, oevers en het land dat bezaaid lag met houtresten, zand en grind. 

Naast heel veel arbeid zal het herstel ook veel geld gaan kosten.   

   
Een groot deel van het ENP staat onder water     weggespoeld hekwerk moet worden opgeruimd en hersteld 

   

 

4. Vooruitblik 2023 

In 2023 gaan we door met het onderhouden en waar mogelijk uitbreiden van het huidige 

adoptieprogramma. Er is in het Elephant Nature Park veel herstelwerk nodig na de overstromingen 

eind 2022. Ook is de brug over de rivier aan een grondige renovatie toe. Dit bovenop de dagelijkse 

kosten aan voedsel, huisvesting en medische zorg voor de olifanten vraagt om een blijvende 

financiële ondersteuning. Wij rekenen op jullie! 

 

5. Dankwoord 

Tenslotte gaat onze hartelijke dank uit naar onze donateurs, adoptieouders en sponsoren.   

Veel mensen zijn ons blijven steunen tijdens de pandemie. Hopelijk kunnen we velen van jullie het 

komende jaar weer persoonlijk ontmoeten, hier in Nederland of wellicht in het Elephant Nature 

Park in Thailand. 

 

 

 

 


