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1. Inleiding	  
	  

In	  2014	  vierden	  we	  het	  tienjarig	  bestaan	  van	  Bring	  the	  Elephant	  Home.	  Op	  12	  november	  
2004	  werd	  Bring	  the	  Elephant	  Home	  in	  Nederland	  geregistreerd	  als	  stichting.	  Deze	  mijlpaal	  
hebben	  we	  gevierd	  met	  een	  groot	  feest	  in	  Den	  Haag.	  Het	  was	  een	  feestelijke	  bijeenkomst	  
met	  presentaties	  over	  de	  hoogtepunten	  van	  de	  afgelopen	  tien	  jaar,	  een	  wensboom,	  video’s	  
en	  foto’s,	  een	  aantal	  gastsprekers	  en	  een	  Thais	  buffet.	  Deze	  video	  
https://www.youtube.com/watch?v=tpy_wjKeUkw	  geeft	  een	  goed	  beeld	  van	  tien	  jaar	  Bring	  
the	  Elephant	  Home!	  
	  
Voor	  het	  zevende	  jaar	  op	  rij	  hebben	  we	  ons	  natuurbeschermingswerk	  in	  Kanchanaburi	  
voortgezet.	  In	  2014	  hebben	  we	  12.000	  bomen	  geplant	  en	  hebben	  we	  vele	  permanente,	  
essentiële	  waterbronnen	  toegevoegd	  aan	  het	  leefgebied	  van	  de	  wilde	  olifant.	  We	  zijn	  
begonnen	  met	  een	  nieuw	  onderzoeksproject	  over	  herbebossingsmethodes	  in	  droge	  
bamboebossen.	  Om	  ons	  werk	  en	  het	  belang	  van	  de	  bescherming	  van	  wilde	  olifanten	  te	  
promoten,	  hebben	  we	  een	  nieuwe	  educatieve	  video	  gemaakt:	  
https://www.youtube.com/watch?v=v5MT-‐T_asHI.	  
	  
Het	  project	  op	  Borneo	  gaat	  erg	  goed	  en	  we	  zijn	  in	  staat	  geweest	  twee	  voormalige	  
palmolieplantages	  terug	  te	  brengen	  in	  hun	  natuurlijke	  staat.	  Het	  herbebossingsgebied	  in	  
Hutan	  verbindt	  twee	  stukken	  bos.	  Door	  dit	  land	  veilig	  te	  stellen	  als	  natuurgebied	  kunnen	  de	  
olifanten	  veilig	  hun	  migratieroutes	  volgen	  zonder	  de	  palmolieplantages	  te	  moeten	  
oversteken.	  We	  zijn	  erg	  tevreden	  met	  de	  voortgang	  van	  dit	  project	  en	  kunnen	  niet	  wachten	  
om	  te	  zien	  hoe	  de	  plantage	  er	  over	  een	  paar	  jaar	  uitziet.	  Het	  zal	  zeker	  een	  prachtig	  thuis	  
voor	  wilde	  dieren	  zijn,	  vol	  verscheidenheid	  en	  leven.	  
	  
Mescot	  heeft	  het	  beplanten	  van	  ons	  gezamenlijke	  projectterrein	  in	  2014	  afgerond	  en	  is	  
begonnen	  met	  het	  herstellen	  van	  de	  natuur	  van	  een	  illegale	  palmolieplantage	  aan	  de	  
rivieroever.	  Bring	  the	  Elephant	  Home	  zal	  ook	  een	  deel	  van	  dat	  herstelwerk	  ondersteunen.	  
	  
In	  Nederland	  hebben	  we	  ons	  aangesloten	  bij	  de	  organisatie	  van	  de	  Global	  March	  for	  
Elephants,	  Rhinos	  end	  Lions.	  In	  Amsterdam,	  en	  in	  135	  andere	  steden	  wereldwijd,	  hebben	  
mensen	  op	  4	  oktober	  meegedaan	  aan	  de	  Global	  March	  for	  Elephants,	  Rhinos	  &	  Lions.	  Samen	  
met	  onze	  medeorganisatoren	  hebben	  we	  een	  duidelijk	  signaal	  afgegeven:	  stop	  de	  handel	  in	  
ivoor,	  stop	  stroperij!	  
	  
In	  2014	  hebben	  we	  ook	  een	  nieuwe	  website	  gelanceerd.	  Een	  moderne	  en	  interactieve	  
website,	  beschikbaar	  in	  vier	  talen	  (Thai,	  Engels,	  Nederlands	  en	  Spaans).	  De	  fotoalbums	  van	  
Facebook	  zijn	  geïntegreerd	  in	  de	  website.	  De	  interactieve	  kaart	  zal	  binnenkort	  een	  compleet	  



plaatje	  tonen	  van	  de	  situatie	  van	  de	  Aziatische	  olifant.	  Er	  is	  een	  nieuwe	  pagina	  voor	  kinderen	  
en	  een	  web	  shop.	  
	  
Bring	  the	  Elephant	  Home	  werkt	  op	  een	  praktijkgerichte	  manier	  aan	  de	  overlevingskansen	  
van	  de	  wilde	  olifanten	  in	  Thailand.	  Vele	  Thaise	  en	  internationale	  scholen	  doen	  mee	  aan	  onze	  
evenementen	  en	  zijn	  bezig	  met	  het	  openen	  van	  een	  outdoor	  campus,	  zodat	  er	  in	  de	  
toekomst	  meer	  gedaan	  kan	  worden	  aan	  natuurbescherming.	  Weer	  hebben	  we,	  samen	  met	  
honderden	  vrijwilligers,	  tienduizenden	  bomen	  geplant,	  hebben	  we	  meer	  dan	  honderd	  
stuwdammen	  gebouwd	  om	  water	  vast	  te	  houden	  en	  hebben	  we	  ‘salt	  licks’	  geplaatst.	  In	  de	  
gebieden	  waar	  wij	  aan	  de	  slag	  zijn	  geweest,	  zien	  we	  het	  bos	  herstellen.	  We	  zien	  meer	  
plantensoorten	  en	  zelfs	  diersoorten.	  Met	  een	  beetje	  hulp	  kan	  het	  ecosysteem	  weer	  bloeien.	  
	  
Er	  is	  nog	  steeds	  veel	  te	  doen.	  In	  2015	  kunnen	  de	  olifanten	  weer	  op	  Bring	  the	  Elephant	  Home	  
rekenen.	  Samen	  blijven	  we	  het	  verschil	  maken.	  
	  
Antoinette	  van	  de	  Water	  
	  
	  
2. Missie	  en	  doelstellingen	  
	  
Bring	  the	  Elephant	  Home	  heeft	  tot	  doel	  een	  betere	  overlevingskans	  voor	  Aziatische	  
olifanten.	  Dit	  bereiken	  we	  door	  het	  natuurlijke	  leefgebied	  te	  herstellen,	  door	  diervriendelijk	  
ecotoerisme	  te	  stimuleren,	  door	  alternatieven	  te	  ontwikkelen	  voor	  mensen	  die	  van	  oudsher	  
van	  olifanten	  leven,	  en	  door	  oplossingen	  te	  vinden	  voor	  conflicten	  tussen	  mens	  en	  olifant.	  
We	  werken	  altijd	  nauw	  samen	  met	  lokale	  organisaties	  en	  gemeenschappen.	  
	  
Concreet	  willen	  we	  voorkomen	  dat	  de	  Aziatische	  olifant	  uitsterft	  door:	  
	  

1. Het	  behoud	  van	  wilde	  olifanten	  en	  het	  herstel,	  uitbreiding	  en	  bescherming	  van	  hun	  
leefgebied	  in	  samenwerking	  met	  onze	  partners;	  

2. Het	  creëren	  van	  diervriendelijke	  alternatieven	  voor	  olifanten	  in	  gevangenschap;	  
3. Het	  verminderen	  van	  mens	  –	  olifant	  conflicten;	  
4. Het	  bevorderen	  van	  lokale	  participatie	  in	  natuurbescherming	  en	  empowerment	  van	  

lokale	  gemeenschappen;	  
5. Voorlichting	  en	  educatie	  gericht	  op	  bescherming	  van	  natuur	  en	  olifanten.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



3. Projecten	  en	  programma’s	  2014	  
	  
-‐ Bescherming	  van	  wilde	  olifanten	  in	  Thailand	  
-‐ Bescherming	  van	  wilde	  olifanten	  op	  Borneo	  
-‐ Bescherming	  van	  olifanten	  in	  gevangenschap	  in	  Thailand	  
-‐ Adoptieprogramma	  
-‐ Bike	  for	  Elephants	  
-‐ Vrijwilligersevenementen	  en	  -‐reizen	  
-‐ Educatieve	  programma’s	  

	  
	  

3.1. Bescherming	  van	  wilde	  olifanten	  in	  Thailand	  
	  

In	  2014	  hebben	  we	  samengewerkt	  met	  verschillende	  vrijwilligersgroepen	  om	  de	  
leefomgeving	  van	  de	  wilde	  olifanten	  in	  Salakpra	  Wildlife	  Sanctuary	  te	  verbeteren.	  We	  
hebben	  samen	  met	  de	  rangers	  en	  de	  dorpsbewoners	  alle	  benodigde	  taken	  uitgevoerd.	  Zoals	  
het	  planten	  van	  vele	  bomen,	  boomonderhoud,	  kwekerijwerkzaamheden	  en	  het	  bouwen	  van	  
stuwdammen.	  Vele	  Thaise	  vrijwilligers	  deden	  mee	  aan	  de	  evenementen	  die	  wij	  
organiseerden.	  
	  
Door	  de	  fondsen	  van	  Banrock	  Trust	  /	  Accolade	  Wines	  hebben	  we	  12.000	  bomen	  kunnen	  
planten.	  We	  hebben	  zes	  experimentele	  kavels	  opgezet	  om	  de	  vooruitgang	  onder	  
verschillende	  omstandigheden	  te	  vergelijken.	  Het	  uiteindelijke	  rapport	  moet	  in	  augustus	  
2015	  klaar	  zijn.	  
	  
Droogte	  is	  een	  groot	  probleem	  voor	  het	  bos	  en	  de	  dieren	  in	  Kanchanaburi.	  Stroompjes	  in	  de	  
jungle	  drogen	  volledig	  op	  in	  het	  droge	  seizoen	  waardoor	  een	  tekort	  aan	  drinkwater	  voor	  
dieren	  ontstaat.	  Veel	  wilde	  olifanten	  gaan	  op	  zoek	  naar	  drinkwater	  buiten	  het	  reservaat	  
waarbij	  ze	  door	  de	  plaatselijke	  fruitplantages	  komen.	  Dit	  leidt	  tot	  steeds	  meer	  conflicten	  
tussen	  mens	  en	  olifant.	  Stuwdammen	  zijn	  een	  goedkope	  en	  effectieve	  manier	  om	  het	  
watersysteem	  in	  het	  bos	  te	  verbeteren.	  En	  het	  is	  een	  leuke	  bezigheid	  voor	  de	  vrijwilligers.	  
Met	  de	  vrijwilligersgroep	  van	  Groene	  Campus	  hebben	  we	  een	  permanent	  waterreservoir	  
voor	  de	  olifanten	  gerealiseerd.	  De	  waterbassins	  die	  wij	  tijdens	  de	  evenementen	  hebben	  
gemaakt	  zorgen	  er,	  samen	  met	  het	  extra	  olifantenvoedsel	  dat	  we	  geplant	  hebben,	  voor	  dat	  
de	  wilde	  olifanten	  in	  de	  jungle	  blijven.	  
	  
Het	  doel	  van	  de	  stuwdammen	  is	  het	  langer	  vasthouden	  van	  water	  in	  de	  bossen	  zodat	  de	  
olifanten	  drinkwater	  hebben	  in	  het	  droge	  seizoen.	  De	  stuwdammen	  verminderen	  
bodemerosie	  doordat	  de	  stroming	  van	  het	  water	  stroomafwaarts	  vertraagd	  wordt.	  Ze	  zorgen	  
er	  ook	  voor	  dat	  het	  water	  beter	  doordringt	  in	  de	  bodem,	  waardoor	  het	  grondwaterreserves	  
aangevuld	  worden,	  dat	  de	  luchtvochtigheid	  in	  het	  bos	  verhoogd	  wordt	  en	  dat	  de	  vegetatie	  
voor	  grazen	  terugkomt.	  
	  
In	  2014	  hebben	  we	  eco-‐kampen	  voor	  Thaise	  en	  internationale	  scholen	  georganiseerd.	  De	  
outdoor	  ervaring,	  het	  avontuur	  en	  de	  mogelijkheid	  actief	  olifanten	  helpen	  te	  beschermen	  is	  
een	  interessante	  combinatie	  voor	  veel	  scholen.	  In	  2014	  heeft	  de	  Groene	  Campus	  uit	  
Nederland	  drie	  weken	  met	  ons	  samengewerkt	  in	  Thailand.	  Internationale	  scholen	  KIS,	  NIST,	  



Regents,	  ISB,	  Saint	  Peter	  en	  Boston	  Bright	  zijn	  naar	  onze	  evenementen	  gekomen,	  net	  als	  
plaatselijke	  universiteiten	  zoals	  Mahidol	  University.	  
	  

3.2. 	   Bescherming	  van	  wilde	  olifanten	  op	  Borneo	  
	  

In	  2014	  hebben	  we	  het	  Borneo	  project	  voortgezet.	  Samen	  met	  de	  lokale	  organisatie	  Hutan	  
werken	  we	  aan	  plannen	  voor	  het	  komende	  jaar.	  We	  zullen	  Hutan	  helpen	  met	  de	  verdere	  
uitbreiding	  van	  de	  corridor,	  het	  analyseren	  van	  de	  verzamelde	  data	  over	  de	  geplante	  bomen,	  
educatief	  materiaal	  ontwerpen	  en	  de	  kwekerij	  verbeteren.	  
	  
Het	  herbebossingsteam	  van	  Hutan	  heeft	  een	  hoop	  data	  verzameld	  dat	  we	  gedeeltelijk	  op	  
afstand	  konden	  analyseren.	  Toen	  we	  op	  Borneo	  waren	  hebben	  we	  het	  team	  opgeleid	  om	  de	  
data	  te	  analyseren	  en	  hebben	  we	  in	  het	  veld	  meer	  benodigde	  informatie	  verzameld	  voor	  het	  
onderzoeksrapport.	  Daarvoor	  hebben	  we	  samen	  de	  experimentele	  kavels	  geïnspecteerd	  om	  
de	  gebruikte	  methoden	  te	  bespreken	  en	  redenen	  te	  vinden	  voor	  de	  verschillende	  resultaten.	  
We	  hebben	  zelfs	  een	  brainstorming	  sessie	  georganiseerd	  over	  het	  belang	  van	  de	  gebruikte	  
boomsoorten,	  de	  problemen	  in	  het	  veld	  en	  de	  mogelijke	  oplossingen	  zoals	  het	  team	  het	  ziet.	  
Zo	  kunnen	  we	  lokale	  kennis	  documenteren,	  wat	  waardevolle	  informatie	  is	  samen	  met	  de	  
statistieken.	  
	  
We	  zijn	  onder	  de	  indruk	  van	  het	  harde	  werk	  van	  het	  team,	  en	  van	  het	  succes	  van	  het	  
herbebossingsproject.	  Het	  overlevingspercentage	  is	  hoog:	  >	  90%	  gemiddeld	  over	  alle	  kavels.	  
De	  verzamelde	  gegevens	  zijn	  erg	  nuttig,	  omdat	  er	  verschillen	  bestaan	  tussen	  soorten	  en	  
tussen	  kavels.	  De	  informatie	  en	  de	  data-‐analyse	  is	  verzameld	  in	  een	  gedetailleerd	  
overzichtsrapport,	  dat	  volgend	  jaar	  gepubliceerd	  wordt.	  
	  
We	  hebben	  ook	  partnerorganisatie	  Mescot	  bezocht	  om	  de	  voortgang	  van	  het	  gezamenlijke	  
project	  te	  bespreken.	  Mescot	  is	  in	  2013	  begonnen	  aan	  een	  uitdagende	  herbebossingstaak:	  
het	  herstel	  van	  een	  oude	  houtkapweg.	  Uitdagend	  omdat	  de	  grond	  erg	  compact	  en	  verarmd	  
is.	  Zelfs	  na	  40	  jaar	  ongebruik	  herstelt	  de	  natuur	  zich	  niet	  zelf.	  De	  afstand	  tot	  het	  gebied	  
maakt	  het	  ook	  moeilijk	  om	  te	  zorgen	  voor	  de	  jonge	  aanwas.	  Het	  plantgebied	  bevindt	  zich	  op	  
een	  uiterwaard	  en	  moerasgebied.	  Daarnaast	  zwerft	  er	  een	  grote	  kudde	  olifanten	  door	  het	  
gebied.	  Zware	  omstandigheden	  voor	  de	  zaailingen	  om	  in	  te	  overleven.	  Maar	  met	  intensief	  
boomonderhoud	  hebben	  genoeg	  zaailingen	  het	  overleeft.	  Een	  geweldige	  inspanning	  om	  de	  
biodiversiteit	  te	  vergroten	  en	  de	  bodemcondities	  in	  het	  gebied	  te	  verbeteren.	  
	  
Nu	  deze	  gebieden	  beplant	  zijn	  is	  Mescot	  begonnen	  met	  het	  herstellen	  van	  een	  oevergebied	  
net	  aan	  de	  andere	  kant	  van	  de	  rivier,	  dat	  werd	  bedreigd	  door	  palmolieplantages.	  Mescot	  
heeft	  de	  illegaal	  geplante	  oliepalmen	  verwijderd	  en	  zal	  in	  een	  nieuw	  project	  het	  bos	  
herstellen	  en	  de	  verschillende	  delen	  van	  het	  gefragmenteerde	  bos	  weer	  met	  elkaar	  
verbinden.	  Naast	  de	  enorme	  voordelen	  die	  her	  hertel	  van	  het	  oeverbos	  voor	  het	  milieu	  
opleveren,	  geeft	  het	  ook	  de	  olifanten	  de	  kans	  hun	  	  migratieroutes	  veilig	  te	  volgen.	  
	  
Bring	  the	  Elephant	  Home	  ondersteunt	  een	  deel	  van	  dit	  project	  door	  de	  kosten	  te	  financieren	  
van	  de	  zaailingen,	  plantactiviteiten,	  boomonderhoud	  en	  het	  toezicht	  op	  het	  herstel	  van	  8	  
hectare	  bos.	  Een	  mooie	  voortzetting	  van	  onze	  samenwerking.	  
	  



3.3. 	   Bescherming	  van	  olifanten	  in	  gevangenschap	  
	  

De	  meeste	  olifanten	  in	  Thailand	  leven	  in	  gevangenschap	  Maar	  hun	  leven	  hoeft	  niet	  zo	  slecht	  
te	  zijn	  als	  het	  nu	  vaak	  is.	  Wij	  geloven	  in	  meer	  diervriendelijke	  manieren	  om	  met	  olifanten	  te	  
werken,	  natuurlijker	  en	  duurzamer.	  Samen	  met	  TUI	  en	  WAP	  (World	  Animal	  Protection,	  in	  	  
Thailand	  en	  Nederland)	  hebben	  we	  bekendheid	  kunnen	  geven	  aan	  duurzame	  en	  ethisch	  
verantwoorde	  olifantenprojecten,	  en	  hebben	  we	  vele	  toeristen	  over	  kunnen	  halen	  die	  
projecten	  te	  bezoeken	  in	  plaats	  van	  een	  rit	  op	  een	  olifant	  te	  maken.	  Om	  een	  routekaart	  te	  
kunnen	  maken	  om	  de	  vraag	  naar	  olifanten	  in	  gevangenschap	  te	  stoppen,	  is	  BTEH	  naar	  een	  
conferentie	  geweest,	  georganiseerd	  door	  WAP	  in	  Chiang	  Mai.	  Volgend	  op	  de	  educatieve	  
ecokampen	  voor	  de	  studenten	  van	  ISB,	  hebben	  zij	  een	  website	  gelanceerd	  om	  mensen	  te	  
informeren	  over	  toerisme	  met	  olifanten,	  en	  een	  waarderingsssysteem	  voor	  
olifantenkampen.	  
	  

3.4. 	   Adoptieprogramma	  
	  

Navann,	  de	  zoon	  van	  Sri	  Prae,	  vierde	  zijn	  tweede	  verjaardag	  op	  28	  oktober.	  In	  de	  eerste	  
twee	  jaar	  van	  zijn	  leven	  heeft	  hij	  het	  voor	  elkaar	  gekregen	  de	  meeste	  tantes	  van	  het	  park	  te	  
verzamelen.	  Deze	  populaire	  jongen	  groeit	  op	  in	  een	  veilige	  en	  liefdevolle	  omgeving.	  En	  
moeder	  Sri	  Prae	  had	  niet	  gelukkiger	  kunnen	  zijn.	  Wat	  een	  verschil	  met	  haar	  leven	  een	  paar	  
jaar	  geleden.	  Toen	  bracht	  ze	  haar	  dagen	  door	  aan	  een	  ketting,	  met	  geïnfecteerde	  wonden	  
die	  het	  resultaat	  waren	  van	  een	  landmijnexplosie	  tijdens	  haar	  zware	  werk	  in	  de	  houtkap.	  We	  
hadden	  haar	  geen	  beter	  leven	  kunnen	  geven!	  
	  
	  Dok	  Mai,	  de	  dochter	  van	  Dok	  Ngeon,	  groeit	  ook	  snel	  op.	  Zij	  is	  het	  hart	  van	  een	  grote	  kudde	  
andere	  olifanten,	  onder	  leiding	  en	  bescherming	  van	  de	  vriendelijkste	  reuzin	  Sri	  Nuan.	  Faa	  Sai	  
is	  al	  een	  grote	  meid.	  Nog	  steeds	  speels,	  maar	  ze	  wordt	  duidelijk	  volwassen.	  Chang	  Yim	  
woont	  nu	  in	  een	  groot	  afgescheiden	  gebied,	  samen	  met	  Jungleboy.	  Geen	  mahouten	  meer	  
die	  achter	  hem	  aan	  rennen	  om	  hem	  van	  mensen	  en	  bepaalde	  olifanten	  weg	  te	  houden.	  Het	  
houden	  van	  olifanten	  in	  gevangenschap	  is	  altijd	  een	  compromis,	  zeker	  als	  het	  gaat	  om	  
bullen.	  Maar	  hij	  heeft	  tenminste	  een	  vreedzaam	  leven,	  zonder	  veel	  inmenging	  van	  mensen.	  
Zijn	  familie	  komt	  hem	  vaak	  opzoeken	  en	  hangt	  dan	  rond	  voor	  zijn	  verblijf.	  Elke	  morgen	  heeft	  
hij	  plezier	  met	  het	  zoeken	  naar	  voedsel	  dat	  verstopt	  is	  op	  verschillende	  plaatsen,	  en	  ’s	  
middags	  met	  een	  bad	  in	  zijn	  privé	  zwembad.	  
	  
Het	  adoptieprogramma	  bestaat	  uit	  zeven	  olifanten:	  Dok	  Ngeon,	  Sri	  Nuan,	  Faa	  Sai,	  Chang	  
Yim,	  Sri	  Prae,	  Navann	  en	  Dok	  Mai.	  We	  hebben	  212	  adoptieouders	  die	  helpen	  voor	  hen	  te	  
zorgen.	  
	  

3.5. 	   Bike	  for	  Elephants	  
	  

Op	  19	  januari	  ging	  ons	  jaarlijkse	  fondsenwervingsevenement	  Bike	  for	  Elephants	  van	  start.	  Dit	  
jaar	  voor	  het	  eerst	  werd	  het	  evenement	  in	  de	  provincie	  Kanchanaburi	  georganiseerd.	  In	  
twee	  dagen	  tijd	  hebben	  26	  fietsers	  140	  km	  gefietst	  om	  het	  leven	  van	  olifanten	  in	  Thailand	  te	  
verbeteren.	  
	  



De	  eerste	  dag	  eindigde	  bij	  het	  Erawan	  Elephants	  Paradise,	  waar	  de	  deelnemers	  de	  olifanten	  
konden	  voeren	  en	  baden.	  De	  finish	  op	  de	  tweede	  dag	  lag	  in	  het	  gemeenschapsbos	  van	  Baan	  
Klang	  Pla	  Kod,	  waar	  elke	  deelnemer	  een	  boom	  heeft	  geplant.	  
	  
Het	  geld	  dat	  door	  Bike	  for	  Elephants	  is	  opgehaald	  gaat	  naar	  bescherming	  van	  wilde	  olifanten	  
in	  Kanchanaburi.	  Tijdens	  een	  prachtig	  sportief	  weekend	  hebben	  we	  4.500	  euro	  opgehaald	  
voor	  de	  ondersteuning	  van	  beschermingsprojecten	  in	  Salakpra	  Wildlife	  Sanctuary.	  
	  
	  

3.6. 	   Vrijwilligersevenementen	  en	  reizen	  
	  

Op	  verzoek	  organiseren	  wij	  vrijwilligersreizen,	  vrijwilligersweekenden	  of	  evenementen,	  
zowel	  voor	  internationale	  groepen	  als	  groepen	  uit	  Thailand.	  We	  werken	  al	  jaren	  samen	  met	  
de	  Nederlandse	  vrijwilligersorganisatie	  Commundo,	  die	  al	  vele	  vrijwilligersreizen	  voor	  
studenten	  hebben	  georganiseerd.	  De	  Nederlandse	  Groene	  Campus	  nam	  in	  2014	  weer	  deel	  
aan	  een	  intensieve	  reis	  van	  drie	  weken.	  
	  
Thaise	  bedrijven	  weten	  ons	  ook	  te	  vinden	  voor	  hun	  CSR-‐activiteiten.	  In	  2014	  hebben	  we	  
samengewerkt	  met	  IBM,	  LF	  Logistisc,	  Tesco	  Lotus,	  Michelin,	  Mono	  Group,	  Shin	  Pack	  en	  UPS.	  
	  
	  

3.7. 	   Educatieve	  programma’s	  	  
	  

In	  2014	  hebben	  we	  samengewerkt	  met	  ISB	  (International	  School	  Bangkok),	  KIS,	  Boston	  
Bright,	  Nist,	  Regents,	  Saint	  Peter	  School	  en	  KMUTT	  in	  een	  aantal	  ecokampen	  en	  lezingen.	  
Met	  ISB	  hebben	  we	  gewerkt	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  educatieve	  programma’s	  over	  het	  lot	  
van	  Aziatische	  olifanten	  en	  de	  bossen,	  die	  geleid	  hebben	  tot	  een	  plan	  om	  een	  outdoor	  
wildernis	  campus	  van	  ISB	  op	  te	  zetten.	  BTEH	  is	  betrokken	  bij	  het	  planningsproces	  en	  is	  
uitgenodigd	  zich	  bij	  het	  programma	  aan	  te	  sluiten	  als	  het	  van	  start	  gaat.	  De	  studenten	  
hebben	  deze	  educatieve	  video	  gemaakt,	  geïnspireerd	  door	  hun	  samenwerking	  met	  BTEH:	  
https://www.youtube.com/watch?v=ctuvMUwC9c4	  
	  
	  
	  
4. Fondsenwerving	  en	  financiën	  

	  
2014	  is	  een	  druk	  jaar	  geweest,	  met	  nieuwe	  projecten	  en	  veel	  nieuwe	  evenementen	  in	  het	  
veld.	  We	  hebben	  ons	  gericht	  op	  uitbreiding	  van	  de	  activiteiten	  van	  BTEH	  en	  hebben	  hierin	  
geïnvesteerd.	  Daarom	  hebben	  we,	  voor	  het	  eerst	  in	  jaren,	  een	  negatief	  financieel	  resultaat.	  
Maar	  wij	  zien	  dit	  positief:	  we	  hebben	  ons	  werk	  uitgebreid	  naar	  Maleisië.	  We	  hebben	  
geïnvesteerd	  in	  donateurswerving	  en	  –behoud.	  Zo	  kunnen	  we	  onze	  projecten	  blijven	  
uitbreiden,	  en	  kunnen	  we	  meer	  actie	  ondernemen	  in	  de	  bescherming	  van	  olifanten.	  We	  
hebben	  een	  sterkere	  basis	  dan	  een	  jaar	  eerder.	  
	  
Hoewel	  de	  inkomende	  gelden	  door	  subsidies	  fluctueert	  ,	  kunnen	  de	  inkomsten	  van	  Bring	  the	  
Elephant	  Home	  grofweg	  verdeeld	  worden	  in	  deze	  categorieën:	  
	  



	  
Donateurs:	   	   	   	   	   	   60%	  
Fondsenwerving	  en	  vrijwilligersevenementen:	   20%	  
Subsidies:	   	   	   	   	   	   20%	  
	  

4.1. 	   Donateurs	  
	  

We	  verdelen	  onze	  donateurs	  in	  eenmalige	  donateurs	  (ongeveer	  1.200	  donateurs),	  donateurs	  
die	  maandelijks	  geven	  (300)	  en	  adoptieouders	  (150).	  
	  
Twee	  keer	  per	  jaar	  ontvangen	  de	  donateurs	  een	  project	  update	  via	  e-‐mail,	  inclusief	  een	  
verzoek	  om	  een	  extra	  donatie.	  Een	  keer	  per	  jaar	  sturen	  we	  een	  direct	  mailing,	  met	  een	  
gepersonaliseerde	  brief	  en	  iets	  extra	  zoals	  een	  foto	  of	  verslag.	  Daarnaast	  kunnen	  donateurs	  
op	  de	  hoogte	  blijven	  door	  middel	  van	  social	  media	  als	  Facebook	  en	  tijdens	  onze	  jaarlijkse	  
donateursbijeenkomst.	  Door	  deze	  verscheidenheid	  aan	  activiteiten	  proberen	  we	  onze	  
donateurs	  geïnformeerd	  en	  betrokken	  te	  houden	  bij	  onze	  organisatie.	  
	  

4.2. 	   Subsidies	  en	  fondsen	  
	  

In	  2014	  hebben	  we	  ondersteuning	  gekregen	  van	  de	  volgende	  internationale	  fondsen	  en	  
awards:	  
	  
Marjo	  Hoedemakers	  Stichting	   	   Mei	  2014	   1.000	  euro	  
Kootje	  Stichting	   	   	   	   Mei	  2014	   3.000	  euro	  
ASN	  Bank	   	   	   	   	   Juni	  2014	   1.000	  euro	  
Banrock	  –	  Asian	  Elephant	  Foundation	   Oktober	  2014	  9.220	  euro	  (13.300	  AUD)	  
	  
	  

4.3. 	   Evenementen	  
	  

Vergeleken	  met	  andere	  jaren	  had	  de	  kraam	  van	  Bring	  the	  Elephant	  Home	  tijdens	  de	  zomer	  
van	  2014	  een	  legere	  agenda.	  Enkele	  Thaise	  festivals	  zijn	  afgelast,	  maar	  we	  zijn	  bezig	  met	  het	  
aanknopen	  van	  nieuwe	  relaties	  voor	  nieuwe	  evenementen.	  
	  
Op	  1	  januari	  hadden	  we	  onze	  jaarlijkse	  traditionele	  Nieuwjaarsduik	  voor	  de	  olifanten	  in	  
Honselersdijk.	  Op	  28	  en	  29	  Juni	  waren	  we	  bij	  het	  Groetjes	  uit	  Thainland	  Festival	  in	  Almere.	  
Op	  27	  september	  hebben	  we	  in	  Den	  Haag	  onze	  10e	  verjaardag	  gevierd	  met	  vele	  donateurs	  
en	  vertegenwoordigers	  uit	  ons	  netwerk.	  En	  op	  4	  oktober	  deden	  we	  mee	  aan	  de	  March	  for	  
Elephants,	  Rhinos	  and	  Lions	  in	  Amsterdam	  om	  een	  eind	  te	  maken	  aan	  het	  afslachten	  van	  
olifanten	  en	  een	  volledig	  verbod	  op	  de	  handel	  in	  ivoor	  te	  eisen.	  
	  
Tijdens	  deze	  publieke	  evenementen	  waren	  onze	  enthousiaste	  vrijwilligers	  opnieuw	  in	  staat	  
vele	  mensen	  te	  bereiken	  en	  hen	  te	  vertellen	  over	  het	  lot	  van	  de	  Aziatische	  olifant	  en	  hen	  te	  
motiveren	  actie	  te	  ondernemen.	  Door	  de	  verkoop	  van	  koopwaar,	  het	  adoptieprogramma	  en	  
de	  collectebus	  hebben	  zij	  geld	  kunnen	  ophalen	  voor	  onze	  projecten	  in	  Thailand	  en	  Borneo.	  
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