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l van toen ik een kind was, ben ik gefascineerd door olifan
ten. Op zichzelf is dat niet abnormaal: voor vele kinderen
zijn olifanten de favoriete dieren. Zij vallen op door hun grootte,
hun unieke anatomische kenmerken zoals de slurf en hun oren.
Kinderen worden al snel aangetrokken door het imago van de oli
fant in kinderboeken waarin ze voorgesteld worden als vriendelijke
en wijze reuzen.
Mijn belangstelling voor olifanten heeft zich gaandeweg op
drie verschillende manieren gemanifesteerd.
Ten eerste gaf het aanleiding tot het verzamelen van alles wat met
olifanten te maken heeft, meer in het bijzonder olifantenminiaturen.
Mijn verzameling geeft een overzicht van de grote variatie aan voor
stellingswijzen en de vele aspecten van de relatie tussen mens en
olifant, ook de verwerpelijke delen ervan zoals olifantenprocessies
en circussen komen aan bod. Het lezen over olifanten heeft mij niet
alleen veel bijgebracht over de dieren zelf, maar ook over natuur
beheer, ecologie, internationale handel, oosterse en Afrikaanse cul
tuur en religie en noem maar op.
Ten tweede heb ik mij jarenlang ingezet – weliswaar door
drukke beroepsomstandigheden op bescheiden schaal – om fond
sen te verzamelen voor diverse projecten ten voordele van olifan
ten: zowel voor de opvang van weesolifantjes, projecten rond de
bescherming van leefgebieden, de steun voor de uitbouw van vei
lige ‘havens’ voor olifanten en dergelijke meer.
Ten derde heb ik altijd gevoeld dat olifanten een inspiratiebron
kunnen zijn. We kunnen heel wat halen uit het leven en het wezen
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van de olifant. Op welke manier kunnen we betere mensen worden
als we onze blik richten op de olifanten, wat kunnen we van hen
leren? Welke waarden, sterktes en mogelijkheden die met olifanten
geassocieerd worden of die olifanten zeker bezitten, kunnen we
onder de aandacht brengen zodat je die als mens kunnen verster
ken? Dat is de focus van dit boek.
Daarnaast kan deze invalshoek er misschien toe bijdragen dat
mensen olifanten op zich waardevoller gaan vinden en kan het
mensen motiveren om projecten ten voordele van olifanten te
steunen, om zich af te zetten tegen producten zoals ivoor en om
plaatsen te vermijden waarbij olifanten worden misbruikt. Dan
denken we in de eerste plaats aan toeristische gelegenheden in
bepaalde landen waarbij ritjes op olifanten mogelijk zijn of waarbij
men olifanten in shows opvoert, maar ook aan circussen die nog
gebruik maken van wilde dieren of aan dierenparken die niet de
juiste omgeving en aanpak hebben voor olifanten in gevangen
schap.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de opbrengst van dit boek
gaat naar een waardevol en duurzaam olifantenproject van Bring
The Elephant Home.
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