
We beschermen wat we waarderen en we waarderen wat we kennen. Jammer genoeg 
hebben veel kinderen in landen waar de olifant voorkomt, nog nooit een olifant in het echt gezien 
noch weten ze met welke bedreigingen olifanten worden geconfronteerd. Zonder goede voorlichting 
bestaat de kans dat de jongere generatie de olifant in de toekomst niet zal beschermen. In het jaar 
2050, de 10-jarige kinderen van nu zijn dan 50 jaar – zullen zij verantwoorde beslissingen moeten 
nemen over het lot van de olifanten.

Het IFAW steunt het programma Mijn buren, de olifanten dat wordt 
uitgevoerd door onze partnerorganisatie “Des Eléphants & des Hommes”. 
Door Afrikaanse schoolkinderen voor te lichten en ze te inspireren om de 
natuurbeschermers van morgen te worden, helpen we mee aan een betere 
toekomst voor de olifanten! Educatie is de eerste stap naar een langdurig, 
harmonieus samenzijn tussen mensen en olifanten. 

Het doel van het programma Mijn buren, de olifanten is onderwijs geven gericht 
op met name 10-jarige leerlingen, hun ouders en hun docenten die in landen waar 
olifanten leven wonen.

De steun van het IFAW bestaat o.a. ook uit het drukken en verspreiden van het 
geïllustreerde kinderboek Mijn buren, de olifanten, waardoor leerlingen meer gaan 
nadenken over hun toekomst met olifanten. 

Dit geweldige boek is speciaal geschreven voor Afrikaanse schoolkinderen die 
deelnemen aan het programma. Helaas is het boek slechts beschikbaar in het Engels, 
Frans en Chinees. Maar u kunt natuurlijk even een kijkje nemen op de volgende link:  
www.ifaw.nl/animalactionweek.

Uw groep of school kan Afrikaanse leerlingen op weg sturen naar 
een betere bescherming voor olifanten.

Mijn buren, de olifanten



Hoe kunt u helpen? 
1. geef u op als partner van dit programma.
Neem contact op met het IFAW-kantoor, dat als tussenpersoon werkt 
voor het Mijn buren, de olifanten programma. Iedere groep of 
school wordt gekoppeld aan een specifieke klas basisschoolleerlingen 
in Burkina Faso.

Uw IFAW contactpersoon is:

 Petra Verkerk, Animal Action Education Coordinator
 IFAW Nederland – Javastraat 56 – 2585 AR  Den Haag
 Telefoonnummer 070 335 50 11 tst 100  E-mail: aaw-nl@ifaw.org 

2. Zamel geld in! Met een bedrag van tenminste € 250,- kan uw groep 
of school een excursie sponsoren voor uw partnerklas in Burkina 
Faso. De leerlingen kunnen de olifanten in het echt zien en meer te 
weten komen over olifanten in hun natuurlijk leefgebied. De kans om 
olifanten in het wild te zien is een belangrijke eerste stap op weg naar 
het begrijpen en uiteindelijk naar het beschermen van hun reusachtige 
buren, de olifanten.

3. Maak het bedrag over naar het IFAW.  Wij zorgen ervoor dat het 
terecht komt bij de klas in Burkina Faso die u gaat sponsoren en wij 
sturen u informatie over deze klas en school. Voor meer informatie 
over het overmaken van het bedrag kunt u contact opnemen met uw 
contactpersoon bij het IFAW. 
Let op: Helaas kunnen wij geen geschreven berichten of brieven van uw leerlingen doorsturen naar 
de kinderen in Burkina Faso. Het vergt namelijk veel tijd om alles te vertalen, maar natuurlijk zijn 
foto’s of tekeningen van harte welkom. Het IFAW zorgt ervoor dat deze bij de leerlingen van de door u 
gesponsorde klas in Burkina Faso terechtkomen. 

4. Het zou geweldig zijn als u en uw leerlingen zich in willen zetten 
voor de olifanten én voor Afrikaanse leerlingen. Zodra het project 
gestart is in de door u gesponsorde klas in Burkina Faso, zal het IFAW 
foto’s en verhalen sturen van de klas en de excursie. 

Voorlopig is het programma gericht op het verarmde 
Burkina Faso in West-Afrika, waar de instandhouding van 
olifantenpopulaties zeer verontrustend is omdat:

• Olifanten in West-Afrika in groot gevaar zijn door menselijke 
activiteiten zoals stroperij en vernietiging van leefgebied. 

• Minder dan 50% van de kinderen in Burkina Faso full-time 
basisonderwijs volgen, een van de laagste percentages ter wereld.

• Educatieve steun welkom is, net als programma’s voor 
natuurbehoud.

• Departementen voor natuurbehoud gemotiveerd zijn om hun 
natuurlijk erfgoed te beschermen, maar niet de middelen hebben 
dit te doen.

 1. Organiseer een veiling met 
kunstwerken met een dierenthe-
ma, gemaakt door uw leerlingen of 
verkoop zelfgemaakte traktaties. 

2. Organiseer een fancy fair of een 
olifantenfestival met knutselwerk-
jes en activiteiten (voor ideeën ga 
naar www.ifaw.nl/
animalactionweek. 

3. Houd een filmfestival met die-
renfilms of een leesmarathon met 
boeken over dieren.

4. Zoek een bedrijf in de buurt dat 
uw groep of school wil sponsoren 
met een opruimactie van een park, 
strand, bos of ander leefgebied. 

5. Ga naar buiten en beweeg! 
Organiseer een “Olifantenmars” 
waarbij kinderen zich kunnen 
laten sponsoren voor iedere 
afgelegde meter of rondje. Goed 
voor de olifanten en goed voor de 
gezondheid!

5 leuke tips om geld 
in te zamelen
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Een aantal basisscholen in Burkina Faso 
is geselecteerd om deel te nemen aan de 
excursies van het programma Mijn buren, 
de olifanten. De scholen liggen vlak bij de 
Deux Bale bossen van Mouhoun, 
waar zich de meeste olifanten 
bevinden. 
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De opbrengst van deze inzamelactie wordt overgemaakt 
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& des Hommes voor het programma Mijn buren, de 
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