Jaarverslag 2016

De bouw van een monument...
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Bestuur
Rob Faber, voorzitter
Inge Lenior, secretaris

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 beschermingsmogelijkheden
van olifanten, waardoor zo veel mogelijk mensen bij de problematiek betrokken worden.

Erkend als ANBI
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 inkomstenbelasting.

Website: www.olifanten.org. E-mail: info@olifanten.org
Secretariaat: Driehuizenstraat 13, 6626 AD Alphen (Gld) - Tel.: 0487 503256
Projecten en voorlichting: Binnenweg 10, 2132 CT Hoofddorp. Tel.: 023 7370558
IBAN: NL68 INGB 0000 2211 20
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Een voorlopig jaarverslag
Door de verhuizing van het secretariaat van Aalsmeer naar Alphen (Gld) zijn de werkzaamheden enorm gestagneerd. Bij het wegwerken van de achterstanden hebben we
de lopende dagelijkse werkzaamheden voorrang gegeven en zijn werkzaamheden zoals
het schrijven van het jaarverslag blijven liggen. Omdat wij als ANBI het jaarverslag
en de jaarcijfers op onze website moeten plaatsen hebben we er voor gekozen om
in eerste instantie een verkort jaarverslag te publiceren en in een later stadium het
overzicht van de gebeurtenissen bij de projecten openbaar te maken. Deze volgen zo
spoedig mogelijk.
Rob Faber, voorzitter

De bouw van een monument...
Voor Vrienden van de Olifant was 2016 het jaar van de bouw en de opening van een monument: het Olifant Ziekenhuis op Sri Lanka. Het ziekenhuis was noodzakelijk om de levens
van babyolifantjes te redden die in kritieke toestand aangetroffen werden en zonder direct
intensieve verzorging in het ziekenhuis zouden komen te overlijden. We danken alle Vrienden en Peetouders die meegeholpen hebben om dit ziekenhuis te realiseren.
Rob Faber, voorzitter
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De bouw van het Olifant Ziekenhuis op Sri Lanka
Het was ruim 3 jaar geleden dat aan Dr. Vijitha Perera, hoofddierenarts
van Elephant Transit Home op Sri Lanka, werd voorgesteld om een
complete operatiekamer te bouwen en in te richten bij ETH in Udawalawe. De operaties van ‘onze’ weesolifantjes Namal en Hercules
waren daarvoor de aanleiding.Voor deze operaties moest veel geïmproviceerd worden voordat de artsen met hun werk konden beginnen. Dr.
Perera vertelde dat er meer behoefte was aan een ziekenhuis dan aan een
operatiekamer. De belangrijkste reden was dat één op de drie baby-weesolifantjes na hun redding
alsnog overleed, omdat er onvoldoende gespecialiseerde medische zorg geboden kon worden. Het
bestuur van Vrienden van de Olifant vond dat er iets gedaan moest worden om ervoor te zorgen
dat elk kostbaar leventje daadwerkelijk een nieuwe kans krijgt. Dr. Perera vertelde verder dat de
babyweesolifantjes dikwijls in een levensbedreigende situatie of met een gecompliceerde aandoening
gevonden worden. Het was van groot belang dat deze weerloze babyolifantjes direct alle specialistische medische hulp kunnen krijgen die zij op dat moment nodig hebben.
De bouw van het Olifant Ziekenhuis ging stapje voor stapje

Na 2 jaar fondsenwerving om het benodigde geld voor de bouw en de inrichting van het ziekenhuis bij elkaar te krijgen, kon eindelijk met de bouw begonnen
worden. Op Sri Lanka wordt echter anders gewerkt dan
bij ons. December 2015 is gestart met het bouwklaar
maken van het terrein; als eerste de aanleg van de
weg naar het ziekenhuis. Begin 2016 werd begonnen
aan de bouw van het hoofdgebouw. In februari was
het fundament van het hoofdgebouw gelegd, maar
aan het facilitair gedeelte was nog niets gedaan. Na
overleg met de aannemer, mevrouw Ranjanee Perera,
directeur Gebouwen van DCW, dr. Tharaka Prasad,
directeur Wildlife gezondheid van DCW, Rob Faber en
Met een speciale machine werden struiken en jonge bomen Inge Lenior, van Vrienden van de Olifant, zou direct
uit de grond getrokken om de weg aan te kunnen leggen.
aan het facilitaire gebouw begonnen worden. De aannemer en de ingenieur hadden
toegezegd dat het complete
ziekenhuis in 4 maanden gebouwd kon worden. In juni zou
de bouw van alle gebouwen en
de parkeerplaats klaar zijn en
kon de opening in juli plaatsvinden.
De bouw vergde uiteindelijk
10 maanden. Weersomstandigheden zijn daarbij ook
van invloed geweest. In het
regenseizoen kon minder goed
gewerkt worden. Wij werden
door middel van foto’s op de
Februari was de fundering van het hoofdgebouw gelegd.
4

hoogte gehouden over de vorderingen, die uiterst langzaam verliepen. Aan de bouw van het facilitaire
gedeelte en de corridor tussen de beide gebouwen werd pas in juni begonnen. Het was een mooi gezicht
om het gebouw van het ziekenhuis te zien groeien. De opleverdatum werd telkens uitgesteld en de opening
dus ook.

De muren van het hoofdgebouw worden op de fundering aangebracht.

De muren van het hoofdgebouw staan en het dak is
geplaatst. Er is nog veel werk te doen; de corridor
moet nog worden aangelegd en het facilitaire
gedeelte moet nog helemaal gebouwd worden.

De linker zijkant waar de corridor nog
aangebouwd moet worden.

De aanleg van de corridor en
de bouw het facilitaire
gedeelte komt op gang.

Het casco van het hoofdgebouw
en het facilitaire gedeelte is
gereed. Nu de afwerking
binnen nog.
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De officiële opening

Op 26 oktober was het dan eindelijk zo ver; de officiële opening van het Elephant Transit Home Medical
Centre. Staatssecretaris van het Ministerie van Wildlife, de heer R. Meegasmulla, heeft samen met Rob
Faber, voorzitter van Vrienden
van de Olifant, het ETH Medical Centre officieel geopend.
De staatssecretaris opende
het ziekenhuis namens de
Minister van Wildlife, Gamini
Jayawickram Perera, die verhinderd was omdat hij bij
een spoeddebat in het parlement aanwezig moest zijn.
Aan de feestelijke opening
werd deelgenomen door o.a.
de heer W.S.K. Pathirathna,
Directeur-Generaal van het
Department van Wildlife Conservation (DCW), dr. Tharaka
Na de opening worden de
sleutels overgedragen aan
Dr. Pramuditha Devasurendra
Staatssecretaris Meegasmulla en Rob Faber
openen het ETH Medical Centre

Prasad; directeur Wildlife Gezondheid
van het DCW, dr. Vijitha Perera, hoofddierenarts van het ETH en Dr. Pramuditha Devasurendra, die de leiding heeft
over het ziekenhuis. Daarnaast verschillende andere dierenartsen en genodigden. Naast het bestuur van Vrienden van
de Olifant waren ook de belangrijkste
sponsors: Mozes Staszewski en Ad Boom
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en Jan Plaisier van de Stichting Jaap van der
Graaf bij de opening aanwezig. We waren allemaal onder de indruk van het mooie complex
dat we met z’n allen mogelijk hebben gemaakt.
Na de opening werden door verschillende sprekers speeches gehouden. Om het ziekenhuis
in te zegenen waren boeddhistische monniken
aanwezig, die met een gebed het ziekenhuis
religeus inwijdden. Na een rondleiding en uitleg
over verschillende apparatuur heb ik de sleutels
symbolisch overhandigd aan dr. Pramuditha Devasurendra, die de leiding over het ziekenhuis
krijgt. Er werden 5 jonge bomen geplant, één
boompje namens de minister van Wildlife, één
Voorzitter Rob Faber en secretaris Inge Lenior bij het naambord.
namens Vrienden van de Olifant (Friends of the
Elephant), één namens het Department of Wildlife Conservation, één namens de Salomon Foundation en
één namens de Stichting Jaap van der Graaf. In de operatiekamer werd door alle aanwezigen een lontje
in een oliebrander aangestoken, als symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde.

Elephant Transit Home Medical Centre

Het ETH Medical Centre ligt in de regio van Giritale, in het midden-noorden van Sri Lanka. Giritale ligt in
de omgeving van het Minneriya National Park en het Kaudulla National Park, waar veel baby-weesolifantjes
worden gevonden. Olifantjes die dikwijls alleen worden aangetroffen als gevolg van mens-olifant-conflicten.
In de natuur worden de babyolifantjes met liefde door de moeder en de rest van de kudde verzorgd en
beschermd. Deze zorg is essentieel voor het opgroeien van het olifantje.
Het ETH Medical Centre is uitgerust met moderne apparatuur, dat specifiek voor baby-olifantjes is aangeschaft. Ernstig uitgedroogde en besmette patiënten kunnen op de Intensive Care (IC) behandeld worden.
Olifantjes met een complexe aandoening kunnen direct geopereerd worden. Het ziekenhuis heeft verschillende behandelruimtes: een operatiekamer, een intensive care-ruimte, een laboratorium en opvang
voor olifanten en andere dieren. Naast de kleine olifantjes kunnen ook andere wildlife-dieren, die in een
bedreigende situatie terechtkomen in het ziekenhuis behandeld worden. Gelukkig worden niet constant
baby-olifantjes in kritieke toestand aangetroffen. Ook andere dieren in de natuur zijn belangrijk en worden
ook in het ziekenhuis behandeld om hun leven te redden.

Elephant Transit Home

Wanneer een babyolifantje de specialistische hulp heeft gekregen en geen medische verzorging meer nodig
heeft, wordt het diertje naar het olifantjesweeshuis Elephant Transit Home (ETH) in Udawalawe gebracht.
Hier worden de weesolifantjes verzorgd en begeleid totdat zij groot en zelfstandig genoeg zijn om teruggebracht te worden naar een van de nationale parken waar zij zich kunnen aansluiten bij een in het wild
levende kudde. In de afgelopen jaren hebben tientallen naar de natuur teruggebrachte olifantjes zich succesvol kunnen aansluiten bij een in het wild levende kudde. Een aantal van deze senior-weesolifanten zijn
zelfs weer moeder geworden van een baby-olifantje. Een prachtig resultaat; zeker nu de olifantenpopulatie
zo hard achteruit gaat is de bescherming van deze hulpeloze babyolifantjes heel hard nodig.

Ziekenhuishelpers

Het bouwen van een ziekenhuis is een belangrijk begin, maar het is een start. Vakkundige mensen zullen
invulling aan het levensreddende werk moeten geven. Ook moet er voortdurend voorraad van medische
benodigdheden zijn. Het ETH Medical Centre heeft daarom financiële ondersteuning nodig om de medische
voorraad aan te kunnen vullen en indien nodig apparatuur te vervangen. Zodat de dierenartsen op elk
ogenblik de dringende specialistische medische hulp kunnen blijven bieden. Het olifantenziekenhuis heeft
voor het functioneren Ziekenhuishelpers nodig. Een Ziekenhuishelper zorgt ervoor dat de artsen de weerloze babyolifantjes de specialistische medische zorg kunnen blijven bieden die hun leventjes redden. Voor
het kleine bedrag van € 2,50 per maand geven Ziekenhuishelpers het ziekenhuis financiële ondersteuning.
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Tijdschrift ‘de Olifant’
Tijdschrift “de Olifant” is het enige publieke, gedrukte tijdschrift over olifanten ter wereld. Het tijdschrift
verschijnt 4x per jaar. Vanwege de hoge kosten voor drukwerk en porto heeft het bestuur besloten om
het tijdschrift voortaan digitaal te versturen. Om de overgang iets geleidelijker te laten gaan zijn nog 2
nummers in druk verschenen. Alle nummers zijn digitaal verstuurd. Voor de lezers die “de Olifant” liever
op papier wilde lezen, is een digitaal geprinte editie gemaakt en verstuurd.

De artikelen in 22e jaargang nr. 1:
-

Komen de oudste olifanten uit China?
Als moeder wegvalt neemt de dochter de taak over
Wordt 2016 een mooi jaar in Tanzania?
Bijen zorgen voor natuurlijk hek tussen mens en olifant
Zeldzame bosolifanten voor het eerst gezien in Zuid-Soedan
Toenemend aantal weesolifantjes op BorneoChina neemt stappen tegen stroperij
Sri Lanka vernietigt bloed-ivoor
Leefgemeenschappen beschermen olifanten
Sri Lankaanse regering neemt maatregelen om mens-olifantenconflicten te verminderen

De artikelen in 22e jaargang nr. 2:
- Grootste ivoorverbranding in Kenia
- Albino olifantje gezien in Kruger Nat. Park
- Wat criminologen kunnen bijdragen
- Join the Herd
- De olifant als ultieme bladblazer
- Gevaar voor inteelt bij de olifanten op Borneo
-Ander gedrag leidt tot fysieke aanpassing
- Groeten uit New York - Eind goed, al goed
- Aba en Gemunu twee kleine koningen
- Internationaal Olifanten Filmfestival 2016
- Ahmed de olifant keert terug na negen jaar
- Zeldzame beelden geven hoop in Cambodja
- Een olifantenkaravaan met een boodschap
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De artikelen in 21e jaargang nr. 3:
- CITES-conferentie
- Is de Mammoet nu ook bedreigd?  
- In de stromende regen
- Confrontaties in India
- Carol Buckley wil olifantenparadijs
- De laatste der megaherbivoren
- Initiatief in Zambia is een stap in de goede richting
- Een verrassing in New York
- Conflict en oplossing
- CITES is een handelssysteem
- Wereld Olifanten Dag

De artikelen in 21e jaargang nr. 4:
- Ziekenhuis geopend
- Elephant Transit Home Medical Centre geopend
- Totaalverbod op ivoorhandel verworpen
- De ‘Olifantlanden’ zijn het niet eens!
- Beroemdheden in de dop (Oli Fantje vertelt)
- EU tegen een algeheel verbod op ivoorhandel
- Het beschermen van de onbeschermden
- Amarula onderneemt actie om olifanten te beschermen
- Weesolifantje Kasewe loopt voorop
- Botswana heeft zijn eigen vluchtelingenprobleem: Olifanten

De redactie van “de Olifant” bestaat uit: Rob Faber, hoofdredacteur; Willie Tieman, adj. hoofdredacteur; Inge Lenior,
fotoredactie; Marian van Ham en Lenny Kleinjan, eindredactie.
Deze jaargang is gemaakt met redactionele bijdragen van (in alfabetische volgorde): Kim Dekker, Valentina van Dijk,
Stéphanie de Geus, Frank Heinen, Petra Kleijne, Betty-Lou Luyken, Michel van Noort, Liesbeth Oudshoorn, Jody
Visser, Berry van de Water. De illustraties bij de avonturen van Oli Fantje zijn van Gerdi Wind.
Met foto’s van: Marijke Arends, Anja Abcouwer, Elmar Boone, Elephants without Borders,  Rhett Butler, Sangduen
‘Lek’ Chailert, Valentina van Dijk, Jan van Duinen, Rob Faber, Harry de Grood, Hans Hendriksen, Dick de Hertog,
Louise Hoffmann, Game Rangers Int., Joop de Jong, Inge Lenior, Ariene Looij, Betty-Lou Luyken, Michel van Noort,
Dr. Vijitha Perera, Danielle Rubens, Eric van Stapele, Marjolein Tjalkens, Andrea Turkalo, Anja Voorn.
Het bestuur dankt alle redactie-medewerkers voor hun bijdrage aan de tot standkoming van het tijdschrift.
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Financieel overzicht 2016
Inkomsten:								

Contributies en bijdragen
Giften en nalatenschappen
Bijdrage Loterijen
Bijdrage Olifant Centrum
Actie Ziekenhuis
Artikelverkoop
Abonnementen
Diverse opbrengsten

€ 237.258,€ 38.652,€
6.206,€ 49.348,€ 22.335,€
846,€
1.640,€
1.148,___________

Totaal

€ 357.433,-

Uitgaven:
Projecten**
Voorlichting
Olifant Ziekenhuis
Reservering Olifant Centrum
Secretariaat
Medewerkersvergoeding
Bankkosten
Diverse uitgaven

Totaal			

€ 66.962,18,7 %		

€ 290.471,81,3 %

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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doelstelling

€ 150.909,-			
€ 150.909,€ 39.733,-			
€ 39.733,€ 20.481,- 			
€ 20.481,€ 79.348,-			
€ 79.348,€ 43.208,- € 43.208,-		
€ 19.468,- € 19.468,€
1.765,- € 1.765,-		
€
2.521,- __________
€ 2.521,_________
_________

Totaal
€ 357.433,                                               100% 	

*

administratie*

