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‘Heb je zelf wel eens oog in oog gestaan met een 
wilde olifant? Ik wel. Het was fantastisch’, vertelt 
Pascal de Smit, directeur van World Animal 
Protection Nederland. ‘Hoe die prachtige dieren in 
een uitgestrekt landschap besluiten dat het tijd is 
voor een douche en zichzelf ondersproeien in een 
zandbad. Zoals het hoort, op hun gemak, in hun 
natuurlijke omgeving.’ 

Een verhelderend rapport
‘World Animal Protection deed onderzoek naar het 
olifantenwelzijn bij ruim 220 toeristenattracties en 
2923 olifanten in Thailand, Laos, Cambodja, Nepal, 
Sri Lanka en India’, vertelt Pascal. ‘Helaas stijgt 
het aantal olifantenattracties in Azië, en vooral in 
Thailand, nog steeds. Olifanten worden gefokt voor 
de toeristenindustrie en uit het wild gehaald. De 
leefomstandigheden van de gevangen dieren zijn 
vaak slecht tot onacceptabel. Er is wel iets verbeterd, 
maar het moet écht nog veel beter!’ 

tUi Care Foundation werkt samen met de internationale organisatie World animal 
Protection (WaP). Het doel? Bouwen aan een olifantvriendelijke toekomst door de 
olifantenpopulatie in afrika en azië te beschermen. Het project tUi ELEPHant aiD 
asia richt zich op olifanten in azië die worden gebruikt in de entertainmentindustrie. 
Bijvoorbeeld voor olifantenritten en in olifantenshows. 

Wrede manier van entertainment
‘Wij snappen best dat een toerist niet in de gaten 
heeft dat een ritje op een olifant slecht is voor 
het dier,’ gaat Pascal verder. ‘Olifanten zijn groot, 
krachtig, sociaal, nieuwsgierig en intelligent. 
Geen enkele olifant vindt het leuk om iets in 
gevangenschap te doen. Of ze nu door hoepels 
moeten springen of elke dag hetzelfde rondje 
moeten lopen: het is tegennatuurlijk.’ 

Hoe een wil gebroken wordt
De ellende begint al jong. Pascal: ‘Stropers vangen 
kleine olifantjes. Ze doden daarbij soms andere 
olifanten die het kleintje proberen te redden en 
ontwrichten de sociale structuur binnen een kudde. 
Daarna houden ze het kalf vastgebonden tussen 
palen gevangen. Het kleintje krijgt nauwelijks te eten 
en wordt gemarteld met een houten stok met een 
scherpe pin eraan. Na een dag of acht breekt de wil 
van het jong. Toch blijft een olifant zijn instinct 
behouden; het is immers een wild dier. Daarom 
houden de olifantentrainers (of ‘mahouts’) altijd de 
gepinde stok in de buurt. Een gevangen olifant leeft 
de rest van zijn leven in angst, blijft vastgeketend, 
beweegt weinig en krijgt eenzijdig voedsel. Samen 
met TUI Care Foundation wil World Animal 
Protection die dieren helpen.’

Een olifantvriendelijke toekomst
‘TUI benaderde ons al in 2010 met het idee voor 
een olifantvriendelijke toekomst. Zij biedt geen 
olifantenritten meer aan en zocht onze hulp bij het 
verspreiden van die boodschap. Gelukkig kopiëren 
steeds meer reisorganisaties, ruim 150, het idee van 
TUI’, vertelt Pascal enthousiast. ‘Bewustwording bij 

toeristen groeit: zodra we vertellen wat de olifanten 
allemaal meemaken, willen ze vaak geen ritjes meer 
maken of naar een show kijken.’ 

Werk aan de winkel
‘We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog 
lang niet’, gaat Pascal verder. ‘We moeten nog 
veel mensen overtuigen van de wreedheid van 
de attracties. Daarom ontwerpen we met het 
project ‘Building an elephant-friendly future’ 
educatieprogramma’s. Zo bieden we de mahouts 
een andere baan als verzorger in een wildpark en 
onderwijzen we de lokale bevolking en overheid 
over olifantenwelzijn. Ook vergroten we het 
bewustzijn bij toeristen (ook die uit niet-Westerse 
landen) nog verder, zodat de vraag naar de 
attracties afneemt. Daarnaast verminderen we 
het aanbod van dieronvriendelijke attracties in 
samenwerking met reisorganisaties en lokale 
overheden. En ten slotte willen we het welzijn van 
de gekwelde olifanten fors verbeteren. We brengen 
ze onder in wildparken, zodat ze op een dier-
vriendelijke manier van hun oude dag kunnen 
genieten. In de prachtige natuur kunnen toeristen 
tóch een olifant bewonderen, wat het allermooist 
is. In TUI Care Foundation hebben we een partner 
gevonden die ons in dat hele traject ondersteunt. 
Dat is fantastisch.’ 

Vakantie Vieren én 
bijdragen aan de duur-
zame ontwikkeling Van 
Vakantiebestemmingen

de wereld is geweldig en daarom 

gaan we zo graag op vakantie. om 

te zorgen dat vakantiebestemmingen 

mooi en bijzonder blijven, steunt tui 

Care Foundation projecten die betere 

mogelijkheden bieden voor jongeren, 

zorg dragen voor de natuur en het 

milieu en lokale gemeenschappen 

een boost geven. zo ook in azië. 

in thailand ondersteunen we de 

eigenaren van olifantenkampen met 

de overgang naar diervriendelijk 

toerisme. ga je naar thailand op 

vakantie? dan kun je ons eenvoudig 

helpen door geen olifantenrit te 

maken of olifantenshow te bekijken. 

olifanten zijn immers op hun mooist 

in een natuurlijke omgeving.

Via het entertainmentsysteem en op 

ons eigen netwerk tui Cloud staat 

meer informatie over tui Care 

Foundation en de projecten. 

 in tui Cloud zijn ook een aantal 

projectvideo’s te bekijken. 

Een fijne vlucht en een zonnige 

vakantie!

elise allart

executive director Programmes and 
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Sinds 2014 is Pascal 
de Smit directeur 
van World Animal 
Protection Nederland. 
Hij heeft ruim zestien 
jaar ervaring in de 
goededoelensector, 
onder meer bij 
Amnesty International. 


