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Stap van de olifant af 
Ga diervriendelijk op vakantie 
 

Wil je olifanten van dichtbij meemaken? Bezoek dan een verantwoord olifantenopvang of bekijk ze in 

het wild. Mijd olifantenkampen waar ritten en shows worden aangeboden. De dieren daar zijn op een 
zeer wrede manier afgericht om toeristen te vermaken. Door op jonge leeftijd 

het dier te breken. Ook de verzorging en huisvesting van de afgerichte olifanten laat te wensen over. 

 ketting. 
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Als we het leven van olifanten in het wild vergelijken met de situatie in toeristische olifanten-kampen, is 
de conclusie onontkoombaar: hun welzijn wordt in gevangenschap ernstig aangetast. 

 

 
 is de Aziatische olifant een bedreigde diersoort 

waarvan er nog maar 25.000 tot 33.000 over 
zijn. 

 vormen ze kuddes van 8 tot 20 dieren die 
worden geleid door een vrouw ----- de matriarch. 

 hebben olifanten veel contact met elkaar omdat 
ze zeer intelligent en sociaal zijn. 

 werken ze uitstekend samen, herkennen zichzelf in 
een spiegel (zelfbewustzijn) en kunnen zich in een 
ander dier inleven (empathie). 

  dit 
kan bestaan uit wel 180 verschillende planten. 

 brengen ze ongeveer 18 uur per dag door met 
eten en rondzwerven door onder andere dicht 
beboste en steile gebieden, al snel tien kilometer 
per dag. 

 kunnen Aziatische olifanten zestig tot zeventig jaar 
worden. 

 

 

 

 
 is het aantal olifanten flink gestegen en worden de 

meeste als jong uit het wild gevangen om als 
attractie te dienen. 

  de 
ketting zonder lichamelijk of sociaal contact met 
soortgenoten. 

 staan ze geregeld in de felle zon bij temperaturen 
tot wel 40 graden en op verharde ondergrond. 

 veroorzaken de zadels pijnlijke wonden en blijven 
 

 krijgen ze eenzijdige voeding en weinig of geen 
veterinaire zorg. 

 worden commando s kracht bijgezet door 
gevoelige plekken met olifantenhaken, stokken en 
ander wreed gereedschap te prikken of te slaan. 

 zijn olifantenritten -a-
schilderende olifant of een olifantenshow allemaal 
het resultaat van een intensieve op angst en pijn 
gebaseerde training. 

 Deel je nieuwe inzichten over goed welzijn voor olifanten door het delen van onze video of door 
bijvoorbeeld deze flyer door te geven. Wat jij kan doen 

 Maak geen olifantenrit en ga niet naar een olifantenshow waar dieren gedwongen worden zich 
onnatuurlijk te gedragen. 

 Als je olifanten van dichtbij wilt meemaken, bezoek dan een verantwoorde olifantenopvang of bekijk 
olifanten in het wild. Een verantwoorde opvangplek kun je herkennen aan dat olifanten: 
- niet hoeven te werken (dus geen ritten en shows) en ze ten minste overdag de ruimte hebben om vrij te 

bewegen; 
- verblijven in een natuurlijke omgeving en er vrij contact mogelijk is met soortgenoten; 
- - het 

dwangmatig heen en weer bewegen met de kop;  
- altijd toegang hebben tot vers, onbewerkt en gevarieerd voedsel en er vrije toegang is tot water. 

 Door alleen plekken te bezoeken waar het welzijn van de dieren voorop staat, zullen ook de uitbaters van 
andere plekken de druk voelen om het welzijn van hun olifanten te verbeteren. De dalende vraag naar 
olifantenritten en -shows zal er ook toe leiden dat minder jonge olifanten uit het wild worden gevangen. En 
uiteindelijk moet een veranderende vraag zorgen voor een geleidelijk, maar volledig einde aan de uitbuiting 
van olifanten voor toeristisch vermaak. Juist door deze geleidelijkheid is er voldoende tijd voor eigenaren en 
mahouts (trainers) om over te stappen op een andere bron van inkomsten en om olifanten over te plaatsten 
naar verantwoorde opvangplekken. 

 Deel je nieuwe inzichten over olifanten in de toeristenindustrie , bijvoorbeeld door onze video te delen of 
geef deze flyer door. 
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