De Thaise olifant verdwijnt!

Houd Thaise olifanten
van de straat!

De Thaise olifant verdwijnt! Rond 1900 leefden er minstens
honderdduizend olifanten in Thailand. Nu zijn er nog twee- tot
drieduizend tamme en vijftienhonderd wilde dieren. De tamme
populatie plant zich nauwelijks voort, terwijl de wilde door
stroperij en verlies van leefgebied in het nauw wordt gedreven.
De Thaise olifant geldt als bedreigde diersoort en is officieel
beschermd.

Stichting Bring the Elephant HOME ontfermt zich over de mishandelde
en overwerkte olifanten. Deze intelligente, gevoelige dieren verdienen
beter! Steun ons unieke project: de demonstratieve wandeling met
straatolifanten naar Elephant Haven.
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”De toekomst van de Aziatische olifant ziet
er niet goed uit. De leefruimte voor de wilde
olifant wordt steeds kleiner, en tamme olifanten
moeten bedelen in steden of worden mishandeld.
De olifant is hier aan het verdwijnen! Als we nu
niets doen, zullen we binnenkort geen olifanten
meer om ons heen hebben.”

Ze slijten hun leven als toeristenattractie. Ze slapen onder snelwegbruggen, zijn ondervoed, worden mishandeld en krijgen drugs om
langer door te kunnen werken… Thaise straatolifanten hebben een
miserabel bestaan.
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www.bring-the-elephant-home.nl
stort uw bijdrage op:
rekeningnummer 1675200
t.n.v. Bring the Elephant HOME

Lek (Sangduen Chailert), oprichtster van het Elephant Nature Park.

te Amsterdam

Olifant met mahouts op weg naar het werk, in het drukste gebied van Bangkok.

Bring the Elephant HOME wil:

Zet zelf een olifantenstap

•
•
•
•

Stichting Bring the Elephant Home
Frederik Hendrikstraat 111-115
1052 HN Amsterdam
+31 6 18393728
www.bring-the-elephant-home.nl
info@bring-the-elephant-home.nl
Kamer van koophandelnummer: 34216018

Postbanknummer: 1675200

Straatolifanten aan een betere toekomst helpen;
De problemen van straatolifanten onder de aandacht brengen;
Laten zien dat er betere alternatieven zijn voor het werk van
een olifant;
Diervriendelijke olifantenprojecten in Thailand steunen.

De belangrijkste activiteit die Bring the Elephant HOME met uw steun
wil financieren, is een wandeling met twee vrijgekochte straatolifanten. Een duizend kilometer lange tocht van Bangkok terug naar
de jungle in noord Thailand. Door de publiciteit rond de wandeling
willen we voor financiële en maatschappelijke steun zorgen om
uiteindelijk alle bedelende olifanten van de straat te krijgen.

Olifanten in Bangkok
In de Thaise toeristensector zijn olifanten big business. Zakenlieden
kopen olifanten om ze vervolgens te verhuren aan werkloze mahouts
(olifantenbegeleiders). De dieren worden ingezet om toeristen te
vervoeren of om te bedelen. De dieren lopen in de drukste
toeristengebieden, slapen in parken of onder snelwegbruggen. Ze
lopen groot risico om te worden aangereden, in putten te vallen of in
scherpe voorwerpen te trappen. Het gras dat ze eten is vergiftigd door
de neergeslagen uitlaatgassen en er is te weinig schaduw. Om het
harde werk vol te houden, krijgen olifanten vaak amfetamine
toegediend.
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Stichting Bring the Elephant HOME wil toeristen laten inzien dat geld
geven aan bedelolifanten de dieren niet helpt, maar hun situatie juist
erger maakt. We begrijpen dat mahouts aan de kost moeten komen en
geld moeten verdienen om hun olifant te kunnen verzorgen. Maar dit
kan ook op een diervriendelijke manier! Dus training zonder psychische
en fysieke mishandeling, na het werk vrij rond lopen, contact met
soortgenoten, zelf eten zoeken en in bad gaan.
Tijdens de wandeling laten we zien dat er genoeg natuurlijke,
diervriendelijke en vooral veel leukere alternatieven zijn om met
olifanten kennis te maken. Als er meer mensen naar dergelijke plekken
gaan, wordt het voor mahouts ook aantrekkelijker om daar te werken.
Het geld van de toerist, dat nu voor zulke grote problemen zorgt, komt
dan wel op de juiste plek terecht!

Zet zelf een olifantenstap
Zonder sponsors wordt er geen stap
gewandeld en geen olifant van straat
gehaald. Help daarom mee dit project
te verwezenlijken. Zet zelf een paar
olifantenstappen! U wordt
persoonlijk op de hoogte
gehouden van het verloop van
het project.

Olifanten horen niet in steden! Dat wordt onze boodschap tijdens de
wandeling met de twee straatolifanten. Ze staan symbool voor de
overige straatolifanten die nog moeten beginnen aan hun long walk
home. We verwachten dat de tocht veel publiciteit zal opleveren.
Daardoor komen meer mensen te weten hoe afschuwelijk het leven
van een straatolifant is. Ook hopen we dat de Thaise overheid
strenger zal gaan optreden tegen het exploiteren van straatolifanten.
In september 2005 zullen we
samen met de mensen van
Elephant Nature Park naar
Bangkok gaan om twee olifanten
vrij te kopen. Eerst zoeken we een
rustige omgeving waar de olifanten
op kracht kunnen komen en
medisch onderzocht worden.
Daarna beginnen we aan de tocht.
Het tempo houden we laag: twee
tot drie uur per dag met veel
rustdagen. De wandeling moet
vooral voor de olifanten een leuke
tijd worden, genoeg tijd dus voor
badderen, eten en spelen. De route
loopt langs bijzondere en
toeristische locaties. Daarom zal
de lengte van de wandeling circa
duizend kilometer zijn. Tijdens de
wandeling zullen we scholen bezoeken, aan lokale tradities meedoen
en gasten uitnodigen, om zoveel mogelijk mensen op een positieve
manier te bereiken. Na ongeveer drie maanden verwachten we heel
ontspannen op de plek van bestemming aan te komen. Hier maken de
ex-straatolifanten kennis met hun nieuwe familie en omgeving.

’Home’: Elephant Haven!

✂

Hoewel de Thaise regering bedelende olifanten in Bangkok onlangs
heeft verboden, komen er nog voortdurend nieuwe bij. Het aantal
babyolifantjes op straat groeit zelfs, een duidelijk teken dat bedelen
nog steeds zeer lucratief is.

Bring the Elephant HOME:
de wandeling

Stort uw bijdrage op 1675200
t.n.v. Bring the Elephant HOME te Amsterdam.
Ja, om de Thaise olifant te beschermen mogen jullie elke:
maand

Elephant Haven is een prachtige plek noordelijk van Chiang Mai. Het
park wordt gerund door oprichtster Sangduen Chailert (meestal ‘Lek’
genoemd). Zij heeft deze plek speciaal gecreëerd voor mishandelde
en overwerkte olifanten. De olifanten kunnen hier vrij rondlopen maar
worden wel geobserveerd en verzorgd. Elke ochtend komen de dieren
naar het kamp voor medische verzorging, eten en aandacht waarna ze
zich weer terugtrekken in de jungle. Na een leven in de stad of in een
toeristisch kamp is dit een verademing. Er is hier geen lawaai, geen
drugs, geen verkeer of werkdagen van twaalf uur. De olifanten kunnen
hier de rest van hun leven genieten van hun welverdiende rust!
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half jaar
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€ 5,00 voor 100 olifantenstappen
€ 10,00 voor 200 olifantenstappen
€ 25,00 voor 500 olifantenstappen
of een ander bedrag: € ________
van mijn rekeningnummer:
Datum:

af schrijven.
Handtekening:

Naam:
Antoinette van de Water is de initiatiefneemster van ‘Bring the
Elephant HOME’ en nauw betrokken bij het Elephant Nature Park.
Ze heeft er meerdere keren als vrijwilliger gewerkt en heeft het sterk
zien groeien. Maar er zijn nog zoveel olifanten die daar ook een plek
verdienen. Het Elephant Nature Park heeft dus geld nodig! Daarom
bedacht Antoinette de wandeling en gaat zij zelf op weg met twee
hulpbehoevende straatolifanten.

Adres:
Postcode / Woonplaats:
Emailadres:
Ik ontvang graag de e-mail nieuwsbrief
Ik ontvang graag
extra folders

Vrienden van de Olifant helpt Stichting Bring the Elephant HOME met
het incasseren van machtigingen. Uw geld gaat direct naar een
rekeningnummer voor dit project. Als u het niet eens ben met de afboeking
kunt u het bedrag probleemloos terugvorderen via uw bank.
Stichting Bring the Elephant HOME
Frederik Hendrikstraat 111-115
1052 HN Amsterdam
0031 6 18393728

www.bring-the-elephant-home.nl

info@bring-the-elephant-home.nl

Kamer van koophandelnummer: 34216018

Postbanknummer: 1675200

