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1. Inleiding
Nadat de Stichting “Bring the Elephant Home” (BtEH) eind 2017 het besluit heeft genomen
zich volledig te richten op de bescherming van wilde olifanten en daarmee het
adoptieprogramma voor gedomesticeerde olifanten in Thailand te gaan stoppen, is aan de
toenmalige adoptieouders de vraag voorgelegd of zij hun adoptie wilden omzetten naar het
“Wilde Olifanten in Zuid-Afrika” programma van BtEH of de steun aan hun adoptieolifant(en)
in het Elephant Nature Park in Thailand wilden voortzetten.
Om het adoptieprogramma voor de olifanten in het Elephant Nature Park zelfstandig voort
te zetten is besloten om begin 2018 de Stichting Olifant Adopteren op te richten.

2. Oprichting van de Stichting “Olifant Adopteren”
In januari 2018 zijn we begonnen met het kiezen van een naam voor de nieuwe stichting:
Stichting “Olifant Adopteren”, en de registratie van de website www.olifant-adopteren.nl
Om in aanmerking te komen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij de
Nederlandse Belastingdienst, is besloten een 3-hoofdig bestuur aan te stellen. Hiervoor zijn
mevrouw Klaaske Compas (secretaris), de heer Ben van Logchem (penningmeester) en de
heer Rob Notebaard (voorzitter) gevraagd en bereid gevonden de bestuurstaken op zich te
nemen. In februari 2018 is de Stichting Olifant Adopteren notarieel geregistreerd en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens is een zakelijke bankrekening op
naam van de stichting geopend, en is de ANBI-status aangevraagd en toegewezen door de
Nederlandse Belastingdienst.
In goede samenwerking met “Bring the Elephant Home” zijn de donateurs voor de adoptie
van de olifanten in het Elephant Nature Park administratief overgezet naar de nieuwe
stichting, inclusief de bijbehorende eenmalige en periodieke donaties.
Vanaf medio 2018 is de Stichting “Olifant Adopteren” volledig zelfstandig in bedrijf!

3. Missie en doelstellingen
De belangrijkste doelstelling bij de oprichting was en is het continueren van het bestaande
adoptieprogramma voor de olifanten in het Elephant Nature Park. We kunnen eind 2018
constateren dat dit doel is bereikt. Een groot aantal van de adoptieouders heeft de overstap
naar “Olifant Adopteren” gemaakt, en we hebben inmiddels ook een aantal nieuwe
adoptieouders en donateurs mogen verwelkomen.
Als resultaat hiervan kunnen we in januari 2019 een eerste donatie van circa € 7.500,overmaken naar Save Elephant Foundation ten behoeve van de verzorging van de olifanten in
het Elephant Nature Park.
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Tevens zal er een bedrag van € 9.000,- afkomstig van een specifieke particuliere donatie
worden overgemaakt naar Save Elephant Foundation ten behoeve van de aanschaf van nieuw
land.
Zie de “Jaarrekening Stichting Olifant Adopteren 2018” voor het financiële resultaat 2018.

4. Vooruitblik 2019
In 2019 gaan we door met het onderhouden en waar mogelijk uitbreiden van het huidige
adoptieprogramma. Daarnaast worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
•
•
•
•

Ontwikkelen sponsorpakket voor bedrijven
Fondsen werven (bij particulieren, bedrijven en organisaties)
Mogelijkheden onderzoeken om olifanten te steunen buiten het Elephant Nature Park
Uitbreiden informatie op de website en Engelstalige website

5. Dankwoord
Namens het bestuur van de Stichting “Olifant Adopteren” wil ik hierbij het bestuur van “Bring
the Elephant Home” enorm bedanken voor de constructieve samenwerking bij het benaderen
van de donateurs en het omzetten van de adopties.
Bij het opstarten van de stichting hebben wij van een van onze donateurs financiële steun
mogen ontvangen voor de oprichtingskosten, en zijn we door een van onze trouwe
vrijwilligsters voorzien van een schitterend nieuw logo.
Tenslotte gaat onze hartelijke dank uit naar onze donateurs, adoptieouders en sponsoren.
Zonder jullie kunnen wij ons werk niet doen. Wij hopen ook de komende jaren weer op uw
steun te kunnen rekenen!
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