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Op een zestigtal kilometer van de stad Chiang Mai ligt Elephant 
Nature Park, een opvangcentrum voor mishandelde en getrauma-
tiseerde olifanten. Meer dan dertig dieren hebben er een nieuwe 
thuis gevonden. Wegwijzerlid Sandra Priem werkte er een week als 
vrijwilligster en beleefde een onvergetelijke tijd. Dit is haar reis-
dagboek.          

Maandag: de kennismaking

Na maanden regelmatig surfen op de website van Elephant Nature 
Park sta ik op 6 september vol enthousiasme in hun kantoor in 
Chiang Mai. Het is pas acht uur ’s morgens, maar er is een drukte 
van jewelste. Veertien internationale vrijwilligers krijgen na 
inschrijving een T-shirt, infomap en bijhorende drinkbus. We zijn 
klaar voor het harde werk dat ons te wachten staat!

Na de formaliteiten stappen we met z’n allen in twee minivans voor 
de rit naar het park. Onderweg krijgen we een korte introductie 

door onze gids Ack en kijken we naar twee documentaires over de 
erbarmelijke situatie van de bedreigde Aziatische olifant. We kun-
nen onze tranen maar moeilijk  bedwingen. Eenmaal in het park 
aangekomen, mogen we de olifanten eten geven en nadien ook een 
bad. Deze taken gebeuren dagelijks. Daarna krijgt iedereen een hut 
toegewezen en worden we uitgenodigd voor de welkomstceremo-
nie door het plaatselijke dorpshoofd.

Dinsdag: gras afsnijden en de varkensput leegmaken 

We rijden een eindje mee in een open pick-up truck en worden 
vervolgens op het platteland afgezet om gras te maaien. Iedereen 
krijgt een zeis en na een demonstratie van Ack beginnen we als 
bezetenen te hakken. Eerst grashalm per halm en al vlug hele 
bundels. Dit tempo houden wij, bleekscheten uit een westerse 
cultuur, niet lang vol. Een siësta is in aantocht. De waterbidon blijkt 
geen overbodige luxe te zijn. Gelukkig hebben we een voorraad 
water en ijsblokjes mee. We zijn tijdig terug voor de lunch. Zodra 

Straatolifanten en hun begeleiders, de mahouts, zijn een bekend verschijnsel in de Thaise steden. Ze vervoeren 

toeristen of ‘bedelen’ om geld en voedsel. Hun lot van deze dieren is weinig benijdenswaardig. Maar al te vaak 

zijn ze ondervoed, ziek of gewond aan de voeten. Thailand telt naar schatting tweeduizend tamme olifanten en 

vijftienhonderd dieren die in het wild leven. Hun leefwereld is zodanig geslonken dat ze het aan de stok krijgen 

met de boeren omdat ze op de velden de graangewassen opeten.
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de dagjestoeristen toekomen moet je vlug zijn, want het eten is hier 
overheerlijk. Na de middag hebben we een ontmoeting met ‘Lek’, 
de Thaise stichtster van het park. Het is een fantastische vrouw 
die geduldig de vragen van de vrijwilligers beantwoordt. En dan 
worden we verwacht voor de smerigste, maar tevens leukste job in 
het park: het ledigen van de varkensputten. ‘s Avonds krijgen we 
culturele les.

Woensdag: poep scheppen, gras afsnijden, opruimen en… 
tubing 

Vooraleer de toeristen toekomen maken we het park poepvrij. Het 
is een leuk karwei, vooral ook omdat je tussen de olifanten vertoeft. 
En dan is het weer tijd om gras te maaien. In de namiddag laden 
we snoeihout en bamboestokken op een truck. Dit is een minder 
leuk werkje omdat er veel insecten zitten tussen het snoeihout. Na 
de douche trekken we ons badpak aan en gaan we tuben in een 
prachtige omgeving!

Donderdag: fruit reinigen, schoolbezoek en een wandeling 
in het park 

De groenten, meestal pompoenen, worden met een grove borstel 
gewassen in een ontsmettend bad. Dan worden ze in stukken 
gehakt en over de manden verdeeld. Er is een mand voor elke 
olifant in het park. Na een bezoek aan het plaatselijke schooltje, 
waar we koekjes helpen bakken, is het tijd voor een  rondleiding in 
het park Zo komen we meer te weten over de trieste verhalen van 
de olifanten die in het park wonen.  

Vrijdag: tamarindeballen maken en zand scheppen

Olifanten zijn bezige dieren. Daarom moet de grond regelmatig 
geëffend worden. Met zijn allen scheppen we vrolijk zand in de truck 
en maken daarbij een hoop lol. Al wat je hier doet is eigenlijk dikke 
pret. De vrucht van de tamarindeboom wordt als geneesmiddel 

gebruikt. We kneden deze vrucht tot een bal en rollen die in grof 
zout. Zieke olifanten krijgen elk een bal in hun voedselmand.  

Zaterdag: zwerfvuil opruimen, video kijken en de mahouts
bewonderen

Gewapend met een vuilniszak wandelen we het park in, op zoek 
naar zwerfvuil. Veel ligt er niet, maar het moet gebeuren. Het is 
de beste manier om te vermijden dat de olifanten zich verwonden. 

In de namiddag bekijken we de vrijwilligers-dvd. Hij kost 300 
Thb, maar is een herinnering voor het leven. ’s Avonds is er een 
optreden van de mahouts.

Zondag: tattoo laten zetten en afscheid

Na de klusjes laat ik, samen met enkele andere vrijwilligers, een 
tatoeage zetten in het park. Judy is een Amerikaanse, die getrouwd 
is met een mahout en in het park woont. Ze had twintig jaar lang 
een tatoeageshop en oefent het beroep nog steeds uit.

En dan is het tijd voor het afscheid. Eén ding is zeker: na mijn 
verblijf in het park kan er geen sprake van zijn dat ik ooit een 
olifantentrekking maak!

Praktisch 

Hoeveel kost het?
Een verblijf van een week kost 12.000 Thaise baht (ca. 286 euro). 

Je verblijft in een hut met klamboe, gemeenschappelijke douche en 
toilet. Eten en drank (water, koffie, thee) zijn inbegrepen.   

Informeren & inschrijven
Elephant Nature Park: www.elephantnaturepark.org 
Bring the Elephant Home: www.bring-the-elephant-home.org 
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