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1. Inleiding
Na de oprichting in 2018 heeft de Stichting “Olifant Adopteren” in 2019 het
adoptieprogramma verder vormgegeven en uitgebouwd. De stichting is mede door de ANBI
status voor (potentiele) donateurs een betrouwbaar aanspreekpunt geworden in de
communicatie met en ondersteuning van het Elephant Nature Park in Thailand (Save
Elephant Foundation).

2. 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.

3. Activiteiten in 2019
3.1 Adoptieprogramma
Het adoptieprogramma heeft in 2018 een nettoresultaat van ruim €7.500,- opgeleverd. Dit
bedrag hebben wij namens onze donateurs in januari 2019 persoonlijk mogen overhandigen
aan Lek en Darrick, de eigenaren van het Elephant Nature Park.

Zie de “Jaarrekening Stichting Olifant Adopteren 2019” voor het financiële resultaat 2019.
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3.2 Love and bananas
Hoogtepunt van dit jaar was het bezoek van Lek Chailert, oprichtster en eigenares van het
Elephant Nature Park, aan Nederland om de film “Love and bananas” te promoten. Een unieke
gelegenheid voor onze donateurs en andere geïnteresseerden om de film over het vrijkopen
van olifant Noi Nah te zien en persoonlijk kennis te maken met Lek. Op zaterdag 24 augustus
hebben we in het Kijkhuis in Leiden twee filmvoorstellingen georganiseerd, gevolgd door een
“Meet & Greet” met Lek.

3.3 Donaties aan Save Elephant Foundation
Een aantal van onze donateurs heeft ons gevraagd contact te leggen met het Elephant Nature
Park om te inventariseren waar de meest dringende behoefte aan ondersteuning was.
Dit heeft geleid tot een aantal gerichte schenkingen voor de aankoop van land en het vrijkopen
van olifanten uit gevangenschap, die via “Olifant Adopteren” aan Save Elephant Foundation
zijn geschonken.
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3.4 Overige activiteiten
Eind 2019 is de gratis applicatie Mailchimp in gebruik genomen voor het opmaken en
versturen van digitale nieuwsbrieven. Hiermee worden o.a. de jaarlijkse updates naar de
adoptieouders verstuurd.
Tijdens de jaarlijkse Bestuursvergadering zijn het Jaarverslag 2018 en de Jaarrekening 2018
goedgekeurd, en zijn deze gepubliceerd op onze website www.olifant-adopteren.nl

4. Vooruitblik 2020
In 2020 gaan we door met het onderhouden en waar mogelijk uitbreiden van het huidige
adoptieprogramma. Daarnaast zijn we voornemens om de volgende activiteiten uit te voeren:
•
•
•
•

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
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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