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1. Inleiding 

In 2020 is de wereld opgeschrikt door een wereldwijde verspreiding van het Covid-19 virus. Dit 
heeft een enorme invloed gehad, en nog steeds, op een groot aantal van onze donateurs en 
sponsoren, zowel op persoonlijk als sociaal en economisch vlak. Het toerisme in Thailand is vrijwel 
tot stilstand gekomen als gevolg van reis- en visumbeperkingen, met alle gevolgen van dien. Het 
Elephant Nature Park heeft door het wegblijven van bezoekers en vrijwilligers een zeer forse 
daling in de inkomsten, terwijl de dagelijkse kosten voor voedsel, onderdak en verzorging van de 
olifanten en andere opgevangen dieren natuurlijk doorgaat.  

Ook heel veel andere organisaties die met dieren werken, van opvangcentra tot trekkingskampen 
en shows, zijn door een gebrek aan (voldoende) inkomsten in zware financiële problemen 
gekomen. Lek Chailert en de Save Elephant Foundation doen alles binnen hun mogelijkheden om 
ook andere organisaties te ondersteunen met donaties, voedselverstrekking en medische 
verzorging, en zelfs het naar het Elephant Nature Park halen van olifanten die door hun oude 
eigenaar niet langer onderhouden kunnen worden. 

De druk op het Elephant Nature Park neemt daardoor steeds verder toe door een tekort aan 
personeel, voedsel en ruimte (land) om de dieren te huisvesten. Gelukkig hebben veel donateurs 
over de hele wereld extra steun gegeven in deze moeilijke tijd. 

 
2. Missie en doelstellingen 

We gaan onverminderd door met het voortzetten en waar mogelijk uitbreiden van ons 
adoptieprogramma en het ondersteunen van de Save Elephant Foundation. De focus blijft daarbij 
op de olifanten liggen, maar mede op verzoek van een groot aantal van onze donateurs 
ondersteunen we SEF ook bij de hulp aan en verzorging van andere dieren in nood die worden 
opgevangen.  

 

3. Activiteiten in 2020 
 

3.1 Adoptieprogramma 
Het adoptieprogramma heeft in 2020 een nettoresultaat van ruim €7.200,- opgeleverd. Met de 
opbrengsten van de webshop erbij hebben we €8.000,- overgemaakt op de rekening van Save 
Elephant Foundation.  

Gelukkig hebben wij in februari 2020, vlak voor het verergeren van 
de Covid-19 epidemie en de reisbeperkingen, nog een bezoek aan 
het Elephant Nature Park kunnen brengen. Namens onze 
donateurs hebben we weer een mooie cheque ter waarde van 
€6.200,-  mogen overhandigen, de opbrengst van het adoptie-
programma in 2019.  

Verder een flinke hoeveelheid medicijnen, speeltjes, tentjes e.d. 
voor de katten en honden die in het ENP worden opgevangen. 
Mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren. 
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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. 
 

The Magnifient Seven 
Een van de reddingen door het ENP dit jaar was een groep van 7 olifanten uit een trekkingspark 
naar het Elephant Nature Park. Een van onze donateurs trok zich het leed van deze olifanten aan 
en heeft een eigen donatie actie georganiseerd onder zijn familie en vrienden en heeft ons 
gevraagd om het aanzienlijke bedrag dat was opgehaald over te maken naar het Elephant Nature 
Park. Hier hebben we uiteraard gevolg aan gegeven. 

 
 

Bananen voor olifanten 
Het toegenomen aantal olifanten heeft dagelijks een enorme hoeveelheid voedsel nodig. 
Volwassen olifanten eten dagelijks circa 10% van hun lichaamsgewicht, wat al gauw op zo’n 300 
kilo voedsel per olifant per dag uitkomt. Gelukkig krijgt het ENP ook hulp van lokale boeren die 
fruit en ander voedsel gratis of tegen gereduceerde prijzen komen brengen.  Extra giften voor 
voedsel waren en zijn echter nog steeds zeer welkom. 

 

Zorg voor de honden 
In juni werden door het Elephant Nature Park 49 Thaise Ridgebacks honden gered uit een 
fokfabriek. De honden waren in heel slechte conditie en bang voor mensen. 
Veel honden waren ziek, hadden huidproblemen, wonden en waren ondervoed. 
Met veel liefde zijn deze dieren behandeld in de kliniek van het Elephant Nature Park. 
Een van onze donateurs trok zich het leed van deze honden zo aan dat zij heeft gevraagd om 
namens haar een donatie over te maken voor de verzorging van deze honden. 
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Natuurlijk hebben we dit met plezier gedaan. En het resultaat mag er zijn. De honden worden 
goed verzorgd en binnen afzienbare tijd waren de eerste verbeteringen te zien.  
Nu hebben ze een goed en geweldloos leven in het Elephant Nature Park. 
 

              

 

Zie de “Jaarrekening Stichting Olifant Adopteren 2020” voor het financiële resultaat 2020. 
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3.3 Overige activiteiten 
Als gevolg van Covid-19 zijn ook een aantal geplande evenementen in Nederland geannuleerd. 
Festivals en braderieën waar wij graag aanwezig hadden geweest om promotie te maken en fondsen 
te werven gingen niet door.  
Een goed alternatief voor de verkoop van merchandising, waaronder olifanten mondkapjes, bleek 
de opzet van een eigen webshop www.olifantadopterenshop.nl  

 
 

Feest in het ENP 
Er was dit jaar ook wat te vieren in het Elephant Nature Park. 
Op 28 oktober was het de geboortedag van Navann, hij werd 8 jaar oud. 
Bij zo'n feestdag hoort ook taart en er was een echte olifantentaart. 

          

Sri Prae, de moeder van Navann, was op 4 november precies 10 jaar in het Elephant Nature Park. 
Ook voor haar en haar beste vriendin Jokia was er taart om dit heugelijke feit te vieren. 

       

 

http://www.olifantadopterenshop.nl/
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4. Vooruitblik 2021 

In 2021 gaan we door met het onderhouden en waar mogelijk uitbreiden van het huidige 
adoptieprogramma. Op dit moment is er nog geen zicht op het versoepelen van de Corona 
maatregelen in Nederland, waardoor het organiseren van bijeenkomsten en het deelnemen aan 
festivals en braderieën voorlopig niet mogelijk is.  

 

5. Dankwoord 

Tenslotte gaat onze hartelijke dank uit naar onze donateurs, adoptieouders en sponsoren.  Het is 
hartverwarmend om te zien hoeveel steun velen van jullie blijven geven in tijden waarin het voor 
veel mensen een moeilijke tijd is. Wij hopen ook de komende jaren weer op uw steun te kunnen 
rekenen. Hopelijk kunnen wij elkaar spoedig weer in goede gezondheid persoonlijk ontmoeten! 

 
 


