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en lesmateriaal

Editie voor gevorderde lezers 

Olifanten om 
nooit te vergeten

Een eeuw geleden leefden er nog twee keer zoveel 
olifanten in het wild als tegenwoordig. Als olifanten 
zouden verdwijnen, zou dit tragisch zijn voor vele 
andere diersoorten – en onze wereld zou één van 
de meest wijze en geliefde dieren verliezen.Ik hoop 
dat u door dit lespakket zo geïnspireerd wordt dat u 
meehelpt om olifanten wereldwijd te beschermen.

— Leonardo DiCaprio, acteur en natuurbeschermer



Gebruik van dit programma
Het lesprogramma Olifanten, om nooit te vergeten laat leerlingen kennismaken met in het 
wild levende olifanten en staat stil bij de unieke positie die dit dier in onze wereld inneemt. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn biodiversiteit, leefgebieden en ecosystemen, evenals een 
aantal problemen en gevaren die olifanten bedreigen. Hieronder volgt een voorbeeld hoe u dit 
lesmateriaal zou kunnen gebruiken:

1.  Geef een inleiding op het onderwerp en bekijk de themafilm (op dvd), Lesplan 1, Werkblad 1, 
filmquiz.
A. Bekijk de film
Laat de leerlingen ter informatie de film zien en probeer aansluiting te vinden bij wat ze al over 
olifanten weten. Laat ze eventueel werkblad 1 gebruiken om tijdens het kijken hoofdpunten en 
kernbegrippen op te schrijven. Na het bekijken van de film laat u de leerlingen de korte film-
quiz maken en onderling bespreken wat ze hebben gezien. 

B. Lees de artikelen

U kunt de suggesties uit les 1 gebruiken om de leerlingen op het 
lezen van de artikelen voor te bereiden. Tijdens het lezen kunnen de 
leerlingen eventueel belangrijke begrippen op werkblad 1 noteren.

2.  Docentenhandleiding voor het organiseren van lesactiviteiten: artikelen, lesplannen en 
werkbladen
• Les 2 besteedt aandacht aan het begrip ‘verlies van leefgebieden’ en is bedoeld om het 

inlevingsvermogen van leerlingen met betrekking tot olifanten te versterken;
• Les 3 bevat activiteiten rond het begrip ‘biodiversiteit’ en de wisselwerking tussen olifan-

ten en andere diersoorten die deel uitmaken van hetzelfde ecosysteem; 
• Les 4 en Werkblad 2 hebben als uitgangspunt een verhaal over de redding van een babyo-

lifant, met daarbij verschillende keuzeactiviteiten zoals het schrijven van een opstel, het 
uitvoeren van een rollenspel of het voeren van discussies; 

• Les 5 heeft als thema de gevaren die olifanten bedreigen. De leerlingen verdelen deze 
gevaren in categorieën en vergelijken ze met de gevaren die andere diersoorten bedreigen. 
Ze doen dit aan de hand van informatie die in de tekst aan de orde komt;

• Les 6 en de uitdeelbladen met het nieuwsartikel dienen als basis voor een groepsdiscussie, 
waarbij verschillende standpunten aan bod komen en de leerlingen gebruik maken van 
kennis die zij door middel van onderzoek en overleg hebben vergaard. 

3.  Extra Lessen en “Kom in Actie”: Docentenhandleiding en lesmateriaal, plus uitleg bij de in-
teractieve poster, de folder “Kom in actie voor olifanten”, creatieve projecten, kleurplaten en 
activiteiten rond olifanten.

Gebruik de aanvullende activiteiten bij de lessen als huiswerk of extra projecten om de leerlingen 
verder met het thema aan de slag te laten gaan. Verder is er zowel op de DVD als online een inter-
actieve poster te vinden die de leerlingen klassikaal of individueel kunnen bekijken. Voor jongere 
leerlingen zijn er op de pagina’s Activiteiten, Knutselen maar! en Kleurplaten knutselwerkjes en 
leerzame activiteiten over olifanten te vinden.
In de brochure “Sluit u aan bij onze kudde” vindt u suggesties voor individuele en collectieve acti-
viteiten waarmee ook kinderen kunnen meehelpen de situatie van de olifanten onder de aandacht 
te brengen. Betrek ook de ouders door hen de petitie voor gezinnen te laten tekenen. Kijk voor 
meer informatie op onze website.

Leerdoelen
De lessen in dit programma zijn gericht op leerdoelen op 
het gebied van natuurwetenschappen, sociale weten-
schappen en taalwetenschappen. De doelstellingen van 
het programma zijn onder meer, dat de leerlingen begrip-
pen en termen uit de biowetenschappen leren, oefenen 
met strategieën om doelgericht en begrijpend te lezen, 
oefenen met rollenspellen, leren debatteren en andere 
activiteiten uitvoeren. Hierbij leren ze de uiteenlopende 
standpunten en perspectieven die met een bepaald onder-
werp samenhangen, te begrijpen en verwoorden.

Bronnen
Tekst: Olifanten, om nooit te vergeten 
 3 Inleiding
 4 Groot zijn is nog maar het begin
 5 Een sleutelrol voor de olifant
 6 Ruimte om rond te zwerven
 7 De olifanten en wij
 8 Het probleem met slagtanden
 9 Redding voor olifanten
 10 Woordenlijst 

Lesplannen en Werkbladen
 11 Les 1: Kennis ontwikkelen - Film & Tekst: 
 12 Werkblad 1: Lees- en kijkhulp
 13 Filmquiz
 14 Les 2: Verlies van leefgebied -
  Simulatie en rollenspel
 15  Les 3: Wisselwerkingen binnen een ecosysteem
 16  Les 4: Activiteiten naar aanleiding van een 

verhaal
 17  Werkblad 2: Redding van een olifantje in nood 
 18  Les 5: Dieren in nood met elkaar vergelijken
 19 Les 6: Wie heeft schuld?
 20 Handout: Fictief nieuwsartikel

Bijbehorende dvd
De videofilm duurt ongeveer 18 minuten en is geschikt 
voor jongeren vanaf 8 jaar. De dvd bevat ook PDF-
documenten met alle lesmaterialen plus aanvullende 
documentatie.

Gerelateerde artikelen online
• IFAW’s Animal Action lespakketten omvatten een 

grote hoeveelheid lesmateriaal over dieren en het 
milieu: Download hier het lesmateriaal

• Leuke activiteiten, informatiebladen, foto’s en andere 
documentatie over dieren: Volg deze link naar ontdek 
de dieren 

Animal Action Educatie
Elk jaar lanceert het IFAW (International Fund for Ani-
mal Welfare) een nieuw Animal Action lesprogramma 
met steeds weer een ander thema op het gebied van 
dieren, natuur en milieu. Het gratis lesmateriaal is 
vertaald en aangepast voor gebruik door jongeren in 15 
verschillende landen. Aan dit programma doen jaarlijks 
zo’n 5.000.000 jongeren over de hele wereld mee. Al het 
benodigde (les)materiaal kunt u downloaden van  
www.ifaw.org. Voor meer informatie over het IFAW en 
het Animal Action educatieprogramma kunt u een e-
mail sturen naar naar aaw-nl@ifaw.org of bellen naar 
070 - 335 50 11.

Basisregels voor het uitvoeren van activiteiten
Voordat er gesprekken plaatsvinden over onderwerpen waarbij de emoties kunnen 
oplopen, is het wellicht prettig om vooraf regels af te spreken die een positieve 
luisterhouding en respect voor elkaar en elkaars mening bevorderen.
Vraag de klas om koppels te vormen en de volgende vraag te beantwoorden: “Door 
welk gedrag van anderen voel ik me op mijn gemak en voel ik me vrij om met hen 
over dingen te praten die ik echt belangrijk vind?”
Laat de koppels vervolgens uiteengaan en in groepjes van zes hun ideeën uitwisselen. 
Laat ze een lijst opstellen van ieders gedrag in bewoordingen, die ze alle zes 
begrijpen en waar ze het alle zes over eens zijn. Bijvoorbeeld:

1. Ze luisteren naar mij.
2. Ze lachen me niet uit.
3. Wat ik zeg, roepen ze niet hard door de klas.

Roep de klas bijeen en vraag elke gespreksgroep te benoemen welk gedrag ze 
hebben beschreven. Controleer of de hele klas het begrijpt en het ermee eens 
is. Noteer alleen dat gedrag, waar iedereen het mee eens is en begrijpt. Probeer 
de leerlingen te helpen om duidelijk en specifiek gedrag te beschrijven in plaats 
van algemeen gedrag. Hang het overzicht op in de klas, zodat de leerlingen hun 
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun gedrag.
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Volg de pootafdrukken... 
Dit symbool verwijst 

naar extra lessen, activiteiten en 
hulpmiddelen.

http://www.ifaw.org/ifaw_international/join_campaigns/education/education_nl/animal_action/index.php
http://www.ifaw.org/ifaw_international/join_campaigns/education/education_nl/the_library/animal_action_archives.php
www.ifaw.org
www.ifaw.org
http://www.ifaw.org/ifaw_international/join_campaigns/education/education_nl/discover_animals/index.php


zeekoe klipdas

Geloof het of niet, deze dieren zijn familie 
van de olifant!

Het eerste dat je aan olifanten opvalt, 
is dat ze groot zijn – HEEL groot. De 
olifant is zelfs het grootste landdier ter 
wereld. Maar er valt veel meer over deze 
enorme dieren te vertellen dan dat ze 
groot en sterk zijn. Ze zijn ook intel-
ligent en gevoelig. Olifanten dragen 
zorg voor de leden van hun familie en 
leven volgens complexe sociale regels. 
Ze lijken in staat om zich familieleden 
te herinneren die al lang gestorven zijn 
en ze kunnen lange tijd om de dood 
van die dieren blijven treuren. Deze 
majestueuze dieren, die net zo oud 
kunnen worden als u en ik, zijn een 
fascinerende mengeling van kracht 
en tederheid. Ze zijn indrukwekkend 
groot, maar ook ongelooflijk kwets-
baar – dat blijkt wel uit het alsmaar 
slinkende aantal olifanten wereldwijd. 
Ondanks hun geweldige lichaams-
kracht moeten in het wild levende 
olifanten vechten om te overleven. 

Olifanten, toen en nu

De olifant is de enige nog levende soort 
van een categorie zoogdieren, waar ook 
de uitgestorven Amerikaanse mastodont 
en de wolharige mammoet ooit deel van 
uitmaakten. Van de nog levende zoogdier-
soorten worden de lamantijn en de klipdas 
als verwanten van de olifant beschouwd, 
omdat ze dezelfde voorouders hebben.

De nog bestaande olifantsoorten zijn 
in twee groepen onder te verdelen – de 
Afrikaanse en de Aziatische olifant. Als je 
de verschillen eenmaal weet, zijn ze gemak-
kelijk uit elkaar te houden. Tot voor kort 
beschouwde de wetenschap de Afrikaanse 
en Aziatische olifant als de enige twee nog 
bestaande soorten. Op grond van DNA-
onderzoek lijkt de conclusie echter gerecht-
vaardigd, dat er twee verschillende soorten 
Afrikaanse olifant zijn: de bosolifant en de 
savanneolifant. Daarmee komt het totale 
aantal nog levende olifantsoorten op drie. 
De savanneolifant is groter dan zijn neef, 
de bosolifant. Ook heeft hij grotere oren 
en zijn slagtanden zijn sterker gebogen. 

Alle olifanten zijn herbivoren: ze eten gras, 
boombast, takjes, bladeren en fruit. Ze 
brengen soms wel 18 uur per dag door met 
eten. Omdat hun lichaam maar ongeveer 
40 procent gebruikt van het voedsel dat ze 
eten, moeten ze grote hoeveelheden naar 
binnen werken. Een volwassen olifant kan 
bijna 180 kilo eten op één dag. Ze hebben 
dagelijks tussen de 115 en 190 liter water 
nodig en om dat water te vinden, leggen ze 
grote afstanden af.

Volgens geleerden leven in Afrika 
naar schatting nog geen 550.000 oli-
fanten meer in het wild. In Azië, waar 
ze met uitsterven worden bedreigd, 
zouden nog maar 39.000 olifanten in 
de natuur leven. Een eeuw geleden 
telde onze planeet nog minstens twee 
maal zoveel in het wild levende oli-
fanten. 

vergeten niet

 

De olifanten van Afrika De olifanten van Azië
Schofthoogte tot 3,1 meter Schofthoogte 2,4 - 3,1 meter 

Een stier kan wel 6000 kilo wegen Een stier kan wel 5000 kilo wegen 

Zeer grote oren die over schouders 
vallen Grote oren die niet tot schouders reiken

Vlakke rug die in het midden iets lager is Bolle rug

Slurf met twee vingerachtige 
uitsteeksels om voorwerpen vast te 
grijpen

Slurf met één vingerachtig uitsteeksel 
om voorwerpen op te scheppen

Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben 
lange slagtanden

Alleen sommige mannetjes hebben 
(relatief korte) slagtanden; sommige 
vrouwtjes hebben zeer korte, puntige 
hoektanden

Meer gerimpelde, grijsbruine huid Huid is minder gerimpeld; kleur grijs tot 
bruin, met roze plekken

Kop met gelijkmatig gewelfde kruin, 
geen bulten Kop met kruin die uit twee bulten bestaat 

Kan in het wild 70 jaar worden Kan in het wild 60 jaar worden
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Dat ze groot zijn is 
nog maar het begin 

Het lichaam van een olifant is niet 
alleen ongewoon vanwege zijn grootte. 
Er zijn nog veel meer unieke kenmer-
ken. De slurf en slagtanden springen 
misschien wel het meest in het oog. 
Olifanten gebruiken deze lichaamsdelen 
als gereedschap voor allerlei doeleinden, 
van eten tot communiceren. De oren en 
poten van een olifant zijn ook opmerke-
lijk vanwege de grootte en wat ze ermee 
kunnen doen. Al met al is het lichaam 
van een olifant bijzonder geschikt voor 
een leven in de natuur.

Behalve een verbazingwekkend 
lichaam beschikt een olifant ook over 
een indrukwekkend stel hersenen. 
Olifanten leven in familieverband. Zo’n 
familie bestaat uit wijfjes van verschil-
lende generaties en jonge olifanten van 
uiteenlopende leeftijden. De wijfjes 
blijven gedurende hun hele leven bij de 
groep. Mannetjes verlaten meestal de 
groep als ze tussen 12 en 17 jaar oud 
zijn. Ze blijven dan alleen of vormen 
kleine kuddes. Daarna hebben ze alleen 
nog contact met wijfjes om te paren.
Een matriarch heeft de leiding over een 
familie en ze heeft de touwtjes duidelijk 

in handen. Ze houdt de groep bij elkaar 
waarborgt de veiligheid van de groep en 
helpt de leden voedsel en water te vinden. 
Zij neemt de belangrijkste beslissingen 
voor de groep. Zo bepaalt zij of een vijand 
moet worden aangevallen of dat het beter 
is om te vluchten. Deze matriarch leert 
ook de andere wijfjes hoe ze hun kalveren 
moeten verzorgen en bereidt een ander lid 
van de familie voor op het leiderschap als 
haar levenseinde zich aandient. 

Olifanten hebben een buitengewoon 
goed geheugen. Ze herinneren zich zelfs 
soortgenoten die ze jarenlang niet heb-
ben gezien. Als ze na al die tijd weer met 
elkaar verenigd worden, draaien ze in 
kringetjes rond, heffen hun kop hoog op, 
klapperen met hun oren en trompetteren 
luid. Olifanten kunnen ook heel goed 
plaatsen onthouden waar ze ooit water 
en voedsel hebben gevonden. Tijdens een 
periode van droogte kan een kudde haar 
leven te danken hebben aan een matri-
ach, die zich ergens heel ver weg nog een 
drinkplaats weet te herinneren.

Als olifanten hun slurf op 
elkaars voorhoofd laten rusten, 
geven ze daarmee blijk van hun 
vriendschap voor elkaar.

Oren: Olifanten gebruiken hun oren om zich te 
koelen - ze kunnen bloed naar hun oren pompen 
en zich van lichaamswarmte ontdoen door hun 
oren als waaier te gebruiken. Met hun oren 
vangen ze over grote afstanden geluiden op, 
verjagen ze insecten, tonen ze hun gevoelens 
en imponeren ze hun vijanden. Deze Aziatische 
olifant heeft al grote oren, maar die van 
Afrikaanse olifanten zijn nog groter.

Slagtanden: Sommige olifanten 
hebben geen slagtanden. Maar een 
olifant die ze wel heeft, gebruikt die 
overmaatse tanden om voorwerpen 
te dragen, een boom te ontbasten, 
de weg vrij te maken, naar wortels 
en water te graven, maar ook om te 
vechten en indruk te maken op andere 
olifanten. Slagtanden blijven groeien 
zolang een olifant leeft.

Huid: Een olifant heeft een gevoelige 
huid, die erg vatbaar is voor zonnebrand 
en insectenbeten. Daarom wentelen 
ze zich in de modder of nemen ze een 
stofdouche voor extra bescherming. 
Ze kunnen hun huid met water koelen 
doordat het water in de huidplooien blijft 
hangen.

Haar: Net als andere 
zoogdieren heeft een olifant 
haar, maar niet zoveel! 

Mond: De kiezen of 
achterste tanden van 
een olifant zijn zo groot 
als een baksteen.

Staart: Net als andere 
grote dieren gebruikt 
de olifant zijn staart om 
insecten weg te jagen. 
Soms pakt een jonge 
olifant met zijn slurf de 
staart van zijn moeder vast 
om haar niet uit het oog te 
verliezen.

Poten: Met de dikke 
zolen onder elke poot 
wordt de klap van elke 
zware stap verzacht. 
Olifanten kunnen ook 
met hun voeten en slurf 
“luisteren” – ze vangen 
er trillingen in de grond 
mee op.

Leuke weetjes!
• Een olifant kan bij zijn geboorte 

wel 120 kilo wegen. Dat is heel 
wat zwaarder dan de gemiddelde 
volwassen man!

• Een olifant heeft een speciale holte 
in zijn keel, waar hij koel water 
in kan verzamelen. Als hij het 
warm krijgt, kan hij zich daarmee 
natspuiten.

• De slurf van een olifant telt 
tienduizenden spieren. In ons hele 
lichaam hebben wij er nog geen 
650!

• Een olifantenbaby zuigt op zijn 
slurfje omdat hem dat een veilig 
gevoel geeft. Je kunt het vergelijken 
met een kind dat op zijn duim zuigt.
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Slurf: De slurf van een olifant vormt 
een combinatie van de neus en bovenlip. 
Hij bevat over de hele lengte neusharen. 
Met dit nuttige lichaamsdeel kan een 
olifant ruiken, voedsel tot zich nemen, zich 
krabben, vrienden begroeten, vijanden 
bedreigen en voorwerpen verplaatsen of 
weggooien. Met zijn slurf kan een olifant 
zich ook douchen of met stof of water 
besprenkelen. Ook kan hij hem als snorkel 
gebruiken bij het zwemmen.



Olifanten hebben een complex gevoels-
leven en de band onder de wijfjes van de 
groep is sterk. Als een kalfje geboren is, 
lijkt het wel of ze dat met getrompetter 
en gebrom vieren. En als een olifantje 
gewond is, beschermen ze hem om beur-
ten tegen het felle zonlicht of vormen ze 
een beschermende cirkel om hem heen 
als er een leeuw in de buurt is. Olifanten 
tonen affectie door elkaar met de bek 
te liefkozen of de slurf om elkaar heen 
te slaan. Ze houden van spelletjes – ze 
gooien graag met allerlei voorwerpen, 
alleen of met elkaar. Olifanten begraven 
hun dode verwanten met bladeren en 
takken. Er zijn zelfs gevallen bekend 
waarbij ze de beenderen van gestorven 
familieleden nog jaren na hun dood 
bezochten.

Een sleutelrol voor  
de olifant

De olifant wordt door de wetenschap 
als sleutelsoort beschouwd, omdat deze 
dieren een sleutelrol vervullen bij de 
instandhouding van de ecosystemen 
waarin ze leven. Zij helpen de biodiver-
siteit, anders gezegd: de verscheidenheid 
aan levensvormen, in hun leefgebieden 
in stand houden. Dankzij de eetgewoon-
ten van bosolifanten (in zowel Afrika 
als Azië) ontstaan er open plekken in 
de vegetatie. Die open plekken bieden 
ruimte voor de groei van verschillende 
nieuwe planten en voor het ontstaan van 

trekroutes voor andere dieren naar afgele-
gen gebieden. In West-Afrika is de boso-
lifant het enige dier dat groot genoeg is 
om de zaadjes van grote bomen te eten en 
te verspreiden. Zonder de hulp van oli-
fanten zouden veel van deze bomen zich 
niet voort kunnen planten. De zaadjes 
gaan door het spijsverteringssysteem van 
de olifant en komen via de uitwerpselen 
weer naar buiten. Zo worden de zaadjes 
bemest en kunnen ze zich tot nieuwe 
plantjes ontwikkelen. Wetenschappers 
voorspellen, dat ten minste 30 procent 
van deze boomsoorten zal verdwijnen 
als er geen olifanten meer zouden zijn.
Savanneolifanten voeden zich met de 
scheuten van houtachtige planten, waar-
door een ongebreidelde groei van bomen 
en struiken wordt voorkomen. Als al die 
houtachtige planten met rust gelaten 
zouden worden, zouden hun bladeren 
en takken uiteindelijk het zonlicht blok-
keren dat de grassen op de grond nodig 
hebben om in leven te blijven. Zonder 
die grassen zouden antilopen en andere 
grazers verdwijnen, evenals de carnivo-
ren (vleeseters) die weer van deze grazers 
leven. Tijdens de droge periode gebrui-
ken savanneolifanten hun slagtanden 
om waterpoelen te graven, waarvan ook 
andere dieren weer profiteren. Die water-
poelen zijn vaak de enige drinkplaatsen in 
de wijde omgeving.

Olifanten lopen meestal achter elkaar aan, zoals 
deze kudde op de savanne van Tsavo National Park in 
Kenia. In een paar jaar tijd heeft het IFAW geholpen dit 
enorme park te herstellen en helpen we de rangers die 
de dieren in dit park beschermen met kleding, spullen 
en advies, zodat het park een stuk veiliger wordt voor 
de dieren.

Langeafstands-
communicatie

Olifanten communiceren met elkaar 
door elkaar aan te raken en te ruiken, 
maar ook via allerlei geluidssignalen 
zoals knorren, fluiten, brommen en 
trompetteren. Sommige van die 
geluiden zijn infrasoon—ze zijn zo 
laag, dat het menselijk oor ze niet 
kan waarnemen. Andere olifanten 
kunnen die geluiden echter over een 
afstand van meer dan 8 km horen. 
Daardoor kunnen van de kudde ge-
scheiden geraakte dieren zich toch 
gecoördineerd blijven verplaatsen 
zonder het contact met de groep te 
verliezen. Ook wijfjes, die slechts om 
de paar jaar in staat zijn zich voort 
te planten, bedienen zich van deze 
infrasone geluiden om de stieren te 
laten weten dat ze bereid zijn om te 
paren.

Olifanten stampen ook met hun po-
ten om over grote afstanden te com-
municeren. Die geluiden worden via 
de grond ruim 32 kilometer verderop 
opgevangen. Onderzoekers menen, 
dat olifanten deze trillingen veroor-
zaken om te waarschuwen voor ge-
varen die zich in de verte aandienen.

De eetgewoonten van olifanten helpen de biodiversiteit van de bossen in stand te 
houden. Om olifanten in staat te stellen gemakkelijker van het ene beschermd stuk 
land naar het andere te trekken, heeft het IFAW onlangs in India een oude trekroute 
veiliggesteld. Daar maken nu meer dan 1.000 olifanten gebruik van.
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  Historisch versprei-
dingsgebied olifanten

 Waarschijnlijk huidig 
verspreidingsgebied Azia-
tische olifant

 Waarschijnlijk huidig 
verspreidingsgebied Afri-
kaanse olifant

AZIË

AFRIKA

Bron: IUCN (huidige 
verspreidingsgebieden)

paringspartner erdoor wordt beperkt. Een 
brede keus aan partners om mee te paren 
is belangrijk voor de gezondheid van de 
populatie, aangezien genetische diversi-
teit de weerstand van een diersoort tegen 
ziekten en andere gezondheidsproblemen 
versterkt. 

Natuurbeschermingsorganisaties in zowel 
Afrika als Azië zetten zich in om leefgebie-
den en trekroutes van olifanten te bescher-
men. Ook helpen ze olifantencorridors 
in stand te houden - smalle stroken land 
waarover olifanten van het ene stukje leef-
gebied naar het andere kunnen trekken.

Tussen 2001 en 2004 werden in India 
88 corridors geteld, die door olifanten 
werden gebruikt. Ruim driekwart van die 
routes ligt nabij bewoonde gebieden en 
loopt het risico te moeten wijken voor 
ontwikkelingsprojecten. Daarom hebben 
de natuurbeschermers hun activiteiten de 
laatste tijd opgevoerd om die gebieden te 
beschermen.

De olifanten en wij
Al eeuwenlang speelt de olifant een promi-
nente rol in de geschiedenis, het leven en 
de cultuur van mensen in Azië en Afrika. 
Olifanten zijn vaak ingezet om zware 
voorwerpen te tillen, vooral in houthak-
kersbedrijven. In dierentuinen en circussen 
ontbreken olifanten zelden. In sommige 
religies wordt de olifant als god aanbeden. 

Ook nemen ze bij bruiloften en andere fees-
telijkheden vaak een belangrijke plaats in. 
Personen van Koninklijke bloede en religi-
euze leiders vertonen zich graag aan het volk 
vanaf de hoge zitplaats op de rug van een oli-
fant. Ook bij safari’s worden olifanten ingezet 
voor het vervoer van toeristen en om roof-
dieren af te schrikken. In landen als China, 
India en Thailand werden speciaal getrainde 
olifanten vroeger ingezet bij oorlogssituaties. 
Zo zou het leger van generaal Hannibal in 
het jaar 218 voor Christus 37 olifanten heb-
ben geteld, waarmee hij de Alpen overstak 
om de strijd met de Romeinse Republiek aan 
te binden.

Klimaatverandering

Als we olifanten beschermen is dat niet 
alleen goed voor de olifanten zelf - het 
is ook goed voor onze hele planeet. 
Door houtkap verdwijnen de bomen die 
koolstof absorberen. Het gevolg is dat 
de klimaatverandering zich nog sneller 
voltrekt. De bescherming van de bos-
sen komt dus ook al de planten en die-
ren die er leven ten goede. Bovendien 
draagt bescherming van bossen bij aan 
een vermindering van de effecten van 
de klimaatverandering. Wetenschap-
pers verwachten dat een aantal droge 
gebieden in Afrika als gevolg van de 
opwarming van de aarde nog droger 
zullen worden. Hierdoor neemt de kans 
op perioden van enorme droogte toe 
en zullen zowel olifanten als mensen 
het zwaar te verduren krijgen wanneer 
de watervoorraden opraken en voed-
sel schaars wordt. Waar leefgebieden 
zijn versnipperd, wordt het nog erger 
omdat olifanten dan niet meer naar 
gebieden kunnen trekken waar meer 
voedselbronnen zijn. 

In India en andere Aziatische landen worden 
olifanten door zogeheten kornaks getemd en 
getraind om mensen te vervoeren en zware 
lasten te dragen. De olifanten op deze foto 
worden ingezet bij het opsporen van stropers in 
Kaziranga National Park, India.
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Ruimte om rond te 
zwerven
Afrikaanse olifanten zwierven ooit rond 
in grote delen van Afrika, zoals in som-
mige gebieden van Noord-Afrika en 
in de meeste landen ten zuiden van de 
Sahara. Omdat de mens steeds meer 
grond voor landbouw, veeteelt en woon-
ruimte is gaan gebruiken, is het versprei-
dingsgebied van de olifant nu beperkt 
tot de savannen en bosgebieden binnen 
natuurparken en -reservaten en in nog 
onontgonnen gebieden (verdeeld over 
37 Afrikaanse landen). Ook het versprei-
dingsgebied van de Aziatische olifant 
is door activiteiten van de mens sterk 
gereduceerd. Ze leven nu te midden van 
bossen, struiken en grasland in delen van 
14 Aziatische landen.

In plaats van de grote gebieden die ze 
nodig hebben, moeten olifanten zich 
behelpen met kleine, verspreide stukken 
land. Deze versnippering van leefgebied 
leidt tot nog meer ongewenste con-
frontaties tussen mensen en olifanten. 
Als de trekroutes van olifanten door 
autowegen en spoorwegen worden afge-
sneden, worden de kuddes gedwongen 
door de nieuw gevestigde landerijen en 
nederzettingen te trekken. Ook kan een 
kudde van voedsel, water en andere groe-
pen olifanten worden afgesneden. Eén 
van de gevaren van zo’n scheiding van 
groepen olifanten is, dat de keuze van 



In conflict
De laatste jaren is versnippering van leefge-
bied de oorzaak geweest van toenemende 
spanning tussen mensen en olifanten. In 
Afrika bijvoorbeeld is slechts 16% van het 
leefgebied van olifanten officieel beschermd. 
Hierdoor is een concurrentiestrijd met de 
mens ontstaan, waarbij ze elkaar vooral o, 
ruimte, voedsel en water betwisten. Soms 
trekken olifanten dorpjes en landerijen bin-
nen, op zoek naar voedsel. De boeren jagen 
de olifanten weg om hun boerderijen te 
beschermen. Vaak worden daarbij olifanten 
verwond of gedood. Ook mensen vinden bij 
deze confrontaties weleens de dood. 

In sommige gebieden houden olifanten zo 
weinig land over, dat het onvermijdelijk is 
dat ze in botsing komen met mensen. Er 
worden dan nogal eens olifanten afgescho-
ten (of “selectief gedood”) om de populaties 
beheersbaar te houden. Van zo’n operatie 
kunnen individuele dieren, maar ook hele 
families slachtoffer worden. Als je bedenkt 
hoe gevoelig olifanten zijn en hoe complex 
hun gevoelsleven is, is het niet verwonder-
lijk dat het voor deze dieren een diep ingrij-
pende ervaring is om getuige te zijn van een 
slachtpartij onder hun soortgenoten. Deze 
weesdieren raken dan vaak gedeprimeerd, 

Redding van olifan-
ten in nood

In Assam, India, worden in een op-
vang- en rehabilitatiecentrum nabij Ka-
ziranga National Park jonge Aziatische 
olifanten verzorgd die van hun kudde 
gescheiden zijn geraakt voordat ze oud 
genoeg waren om zelfstandig te over-
leven. Sommige kalveren zijn gewond 
of ziek, anderen hebben hun moeder 
door toedoen van stropers verloren. 
Er zijn ook olifantjes bij die door over-
stromingen werden verrast of in een 
greppel waren gevallen waar ze op 
eigen kracht niet uit konden komen. 
Ook worden er kalveren verzorgd die 
uit de handen van illegale handelaars 
zijn gered. Zonder rehabilitatie zouden 
deze kalveren het waarschijnlijk niet 
hebben overleefd, of hadden ze de rest 
van hun leven in gevangenschap moe-

ten doorbrengen. Reddingswerkers 
proberen altijd eerst een afgedwaald 
kalf terug te brengen naar zijn kudde. 
Als dat niet mogelijk blijkt, wordt zo’n 
kalfje in het rehabilitatiecentrum met 
de hand grootgebracht tot hij een of 
twee jaar oud is. Daarna krijgen ze een 
zender om de nek en worden ze naar 
Manas National Park overgebracht, 
een beschermd reservaat. In januari 
van dit jaar waren al 13 weesolifantjes 
naar de vrije natuur teruggebracht.

In het laatste regenwoud van China, Xishuangbanna (spreek uit: sji-sjoewang-baan-na) leven nog 
maar 300 Aziatische olifanten. Het zijn de laatste olifanten van heel China. Olifanten in China worden 
bedreigd door landbouw, ontbossing en andere activiteiten van de mens. In 2003 is het IFAW in 
samenwerking met de lokale overheid begonnen met het geven van kleine leningen aan de lokale 
bevolking. We willen ze hiermee de mogelijkheid bieden om op een andere manier geld te verdienen, 
zodat ze niet langer het leefgebied van olifanten in beslag nemen voor hun eigen landbouw. Ook heeft 
het IFAW een olifantenfestival in dit gebied gesponsord, waarbij we voorlichting gaven aan de lokale 
bevolking over de bescherming van olifanten. 

zijn geneigd andere olifanten te ontlopen, 
of worden meer dan gemiddeld agressief. 
In een aantal Zuid-Afrikaanse landen kun-
nen grote bestaande beschermde gebieden 
onderling worden verbonden tot zoge-
naamde “megaparken”, waarin olifanten 
van het ene gebied naar het andere kun-

nen trekken zonder in conflict te komen 
met mensen. Hoewel de oplossingen niet 
voor het grijpen liggen, zijn olifantenex-
perts druk in de weer om conflicten tussen 
mensen en olifanten te helpen voorkomen 
voordat ze dreigen te ontstaan, in plaats 
van er achteraf op te reageren.

Kolossale verhui-
zing

Malawi, in zuidelijk Afrika, is een 
van de armste landen ter wereld. 
In het land zijn er talrijke conflicten 
tussen mensen en olifanten. In de 
zomer van 2009 heeft het IFAW in 
samenwerking met de Malawische 
autoriteiten 83 olifanten – inclusief 
het jonge kalfje en zijn moeder op 
onderstaande foto – naar het Majete 
Wildlife Reserve overgebracht. De 
olifanten zijn nu voorgoed veilig in 
een beschermd gebied. Ze vormen 
het levende bewijs dat spanningen 
tussen mensen en olifanten niet al-
tijd op geweld hoeven uit te lopen.
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Het probleem met 
slagtanden

Ooit zwierven er miljoenen olifanten 
op aarde rond. Nu zijn er nog maar 
ca. 500.000 over. Er worden jaarlijks 
honderden, misschien zelfs duizenden 
olifanten om hun ivoor gedood. Sinds 
in 1989 een verbod op de internatio-
nale handel in ivoor van kracht werd, 
is het minder aantrekkelijk geworden 
om olifanten te doden. Toch hebben 
stropers het nog steeds op olifanten 
voorzien vanwege de aanhoudend grote 
vraag naar ivoor. Ook spelen ontoerei-
kende bescherming van leefgebieden en 
gebrekkig overheidstoezicht in veel arme 
landen een rol.

Als gevolg van de ivoorhandel voltrekt 
zich een tragedie onder olifantenpopula-
ties, die in hoog tempo kleiner worden. 
Het aantal olifanten in Afrika is in de 
afgelopen 40 jaar vrijwel gehalveerd. 

Allerlei organisaties voor natuurbe-
scherming en dierenwelzijn zijn op 
diverse fronten actief om olifanten tegen 
stropers te beschermen. Samen met de 
autoriteiten zetten zij zich in voor een 
effectief toezicht op de naleving van het 
handelsverbod. Ook verzorgen ze de 
training en toerusting van parkwachters 
en organiseren ze bewustmakingscam-
pagnes die de vraag naar ivoorproducten 
moet doen afnemen. DNA-onderzoek is 
een van de nieuwste wapens in de strijd 
tegen de ivoorstropers. Wetenschappers 
zijn nu in staat om de herkomst van in 
beslag genomen ivoor vast te stellen. 
Ze vergelijken het ivoor met DNA-
monsters van verschillende populaties 
Afrikaanse olifanten. Aan de hand 
daarvan stellen ze vast waar stropers het 
meest actief zijn en van welke smok-
kelroutes ze zich bedienen. Dankzij deze 
informatie kunnen antistropersbrigades 
effectiever worden ingezet en kan het 
beschikbare geld efficiënter worden 
besteed. Bovendien worden de landen 
die het meest door stropers geplaagd 
worden, onder druk gezet om slagvaar-
diger tegen stropers op te treden.

Ivoor en de wet

In 1989 besloot de Conventie inzake 
de Internationale Handel in Bedreigde 
Uitheemse Dieren en Planten (CITES) 
het hoogste beschermingsniveau toe 
te kennen aan in het wild levende 
olifanten. In de praktijk betekende 
dit, dat elke vorm van internationale 
handel in lichaamsdelen van 
Afrikaanse en Aziatische olifanten 
werd verboden, inclusief de handel 
in ivoor, leer, huiden, vlees en het 
haar van deze dieren. Maar daar 
kwam in 1997 verandering in toen 
vier Afrikaanse landen toestemming 
kregen om hun bestaande voorraden 
ivoor op de markt te brengen. Dat 
ivoor zou afkomstig zijn van olifanten 
die een natuurlijke dood waren 
gestorven, maar alom werd vermoed 
dat die dieren met opzet waren 
gedood. In 2008 werd opnieuw een 
voorraad ivoor op de markt gebracht.

Natuurbeschermers staan zeer 
argwanend tegenover dit soort 
verkopen. Zij zijn ervan overtuigd, 
dat de vraag naar ivoor daardoor 

weer toeneemt en stropers worden 
aangemoedigd. Het vrijgeven van 
de verkoop van ivoor, hoe beperkt 
ook, biedt stropers een kans om 
clandestien ivoor de legale markt 
binnen te smokkelen. Het is dan 
immers onmogelijk om vast te 
stellen of een partij ivoor legaal 
of illegaal is. Natuurbeschermers 
zijn ervan overtuigd dat alleen een 
algeheel verbod op de handel in ivoor 
Afrikaanse en Aziatische olifanten een 
kans biedt om te overleven, omdat 
elke vorm van gelegaliseerde handel 
de illegale jacht in de hand werkt.
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Internet handel

Internet biedt illegale handelaars in 
exotische dieren een zee aan mogelijkheden. 
Uit recent onderzoek van het IFAW blijkt 
dat de illegale handel in exotische dieren 
en dierproducten via internet schokkende 
proporties heeft aangenomen. Het IFAW 
ontdekte, dat bijna driekwart 
van de producten die via 
internet werden aangeboden 
uit ivoor van olifanten bestond. 
Het gevolg van deze ontdekking 
was, dat de veilingsite eBay 
met ingang van 2010 de koop en verkoop 
van ivoor via zijn site verbood. Dit bewijst 
dat ook het bedrijfsleven een bijdrage kan 
leveren aan het redden van olifanten. Maar 
dat kunnen wij als gewone burgers ook, 
door bewust te kiezen wat we kopen en wat 
we niet kopen. 
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Een man uit een Afrikaans dorp draagt een groot 
stuk slagtand van een illegaal gedode olifant.



Redding voor olifanten
Zolang we toestaan dat de ivoorhandel floreert 
en dat leefgebieden alsmaar kleiner worden, 
blijft de olifant in ernstig gevaar verkeren. 
Natuurbeschermingsorganisaties pleiten voor een 
holistische aanpak om olifanten te redden. Ze steunen 
proactieve initiatieven, waarbij problemen worden 
aangepakt voordat ze onbeheersbaar dreigen te worden. 
Overheden, dierenwelzijnsorganisaties, het bedrijfsleven 
en de samenleving moeten de handen ineenslaan om 
leefgebieden van olifanten veilig te stellen, de kans op 
confrontaties tussen olifanten en mensen te verkleinen, 
de ivoorhandel te bestrijden en olifanten tegen stropers 
te beschermen. 

Net als bij tijgers en andere diersoorten hangt 
van de redding van olifanten zeer veel af: als 
we olifanten beschermen, houden we ook een 
verscheidenheid aan levensvormen en ecosystemen 
in stand. Als de olifant uitsterft, zou dat catastrofaal 
zijn voor vele andere diersoorten en een tragisch 
verlies betekenen van een van de meest intelligente 
en geliefde dieren ter wereld.

Deze Afrikaanse olifant, een wijfje, loopt met haar kalf aan de voet van de berg Kilimanjaro in Amboseli National 
Park, Kenia, waar het IFAW samen met de befaamde olifantenkenner Cynthia Moss onderzoek verricht. Dr. Moss 
bestudeert deze olifanten al sinds 1972. Haar onderzoek heeft een verbluffende hoeveelheid kennis opgeleverd 
over de manier waarop een olifantengroep functioneert, over de intelligentie van deze dieren en over hun positie 
binnen het ecosysteem. Ook ondersteunt het IFAW natuurbeschermingsprojecten in samenwerking met lokale 
Masai-groepen en helpen we de Kenya Wildlife Service bij hun strijd tegen stropers.

© IFAW/C. Cullen
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Woordenlijst

biodiversiteit: biologische diversiteit; de mate van variatie in soorten, genen en ecologische 
gemeenschappen.

carnivoren: vleesetende dieren.

natuurbescherming: de bescherming of het weloverwogen gebruik van bepaalde diersoorten, 
natuurlijke rijkdommen e.d.

DNA: een type celmateriaal dat de genetische code van de ouder doorgeeft aan de kinderen.

ecosystemen: een ecosysteem wordt gevormd door de wisselwerkingen tussen planten, dieren 
en niet-levende elementen in het milieu waarin deze planten en dieren leven.

olifantencorridors: trekroutes waarvan olifanten gebruik maken als ze zich van het ene 
leefgebied naar het andere verplaatsen.

bedreigde soort: soorten die in hoge mate het gevaar lopen geheel uit te sterven.

uitgestorven: niet langer in leven (zoals in het geval van een diersoort die niet meer levend op 
aarde voorkomt).

genetische diversiteit: verschillen (variatie) in het genetisch materiaal van een biologische 
soort.

versnippering van leefgebieden: een proces waarbij een natuurlijk leefgebied in een aantal 
kleinere, veelal niet onderling verbonden stukken land wordt verdeeld.

herbivoren: dieren die uitsluitend planten eten.

holistisch: een benadering die op het geheel van iets is gericht in plaats van op een deel ervan.

sleutelsoorten: soorten die van grote invloed zijn op de structuur en het functioneren van een 
ecosysteem, zoals een sluitsteen kracht en samenhang verleent aan een boogconstructie.

matriarch: olifantenwijfje dat leiding geeft aan de hele familie of groep.

migratie: het van de ene plaats naar de andere trekken door dieren.

stropen: op illegale wijze jagen en doden van dieren.

verspreidingsgebied: het totaal van alle gebieden waarin een in het wild levend dier voorkomt.

rehabilitatie: begeleiding van dieren die in moeilijkheden waren geraakt totdat ze zijn genezen 
of hun normale gedrag weer kunnen vertonen.

savanne: grasvlakte met weinig bomen.

smokkelen: het op illegale wijze invoeren of uitvoeren van goederen in of uit een 

bepaald land.

soort: een groep gelijksoortige levende wezens die in staat zijn zich voort te planten.

reservevoorraden: grote opgeslagen voorraden.



Belangrijkste resultaten: De leerlingen relateren de kennis over olifanten die ze al hebben 
aan de informatie uit de film en tekst en breiden hun kennis en woordenschat over olifanten 
verder uit.

Kijken/lezen: Oudere/gevorderde leerlingen
Voor het bekijken van de film
1. Help de leerlingen verbanden te leggen met wat ze al over 

olifanten weten door ze hier in tweetallen over te laten praten.
2. Laat de film zien.
3. Laat de leerlingen individueel of in tweetallen de filmquiz 

maken. 
4. Geef alle leerlingen een exemplaar van Werkblad 1. Lees de 

begrippen voor en leg uit dat ze betrekking hebben op olifanten 
en de problemen waar olifanten mee geconfronteerd worden. 
Laat de leerlingen in de tweede kolom, achter elk begrip, 
opschrijven wat dat begrip met olifanten te maken heeft. (U 
kunt hierbij eventueel een woordenboek laten gebruiken.)

Na het kijken van de film
5. Laat de tweetallen de antwoorden die ze hebben genoteerd in 

de filmquiz en in de tweede kolom op Werkblad 1 onderling 
bespreken. Laat ze op hun werkblad noteren wat volgens hen de 
belangrijkste informatie is. 

6. Bespreek klassikaal de film en de antwoorden die de leerlingen 
in de filmquiz en op werkblad 1 hebben genoteerd. Vraag wat 
zij het belangrijkste vonden in de film en vat hun reactie samen 
in een klassikaal schema. 

Vóór/tijdens het lezen
7. Laat de leerlingen eerst even naar de tekst, de afbeeldingen en 

de woordenlijst kijken. 
8. Laat de leerlingen individueel of in tweetallen de tekst lezen. 

Koppel in het laatste geval snelle lezers aan minder snelle lezers. 

Na het lezen
9. Als de leerlingen de tekst hebben gelezen, kunt u de 

onderstaande vragen gebruiken om ze te helpen de tekst beter te 
begrijpen:
• Hoe gebruiken olifanten hun slurf? 
• In welk opzicht zijn olifanten sociale dieren?
• Hoe dragen olifanten bij aan het behoud van de 

biodiversiteit?
• Slagtanden helpen de olifant overleven, maar brengen hem 

tegelijk ook in gevaar. Kun je dit uitleggen?
• Op welke manieren helpen mensen olifanten en waarmee 

brengen ze olifanten in gevaar?

 Laat de leerlingen tijdens het lezen aantekeningen maken in 
hun denkschema en noteer vervolgens hun ideeën in het grote 
groepsschema.

Les 1: Kennis ontwikkelen – Film en tekst

Kijken/lezen: Jongere leerlingen
Voor het bekijken van de film
1. Laat de leerlingen twee aan twee praten over wat ze al over 

olifanten weten. Laat elk koppel vervolgens om de beurt zijn 
bevindingen met de klas delen. Teken een groot denkschema op 
een flip-over en vul de genoemde informatie in onder ‘Wat ik al 
wist’.

W
Wat ik al wist

V
Vragen

G
Wat heb ik geleerd

2. Vraag de koppels vervolgens welke vragen ze nog hebben over 
olifanten. Laat elk koppel minstens één vraag verzinnen en deze 
opschrijven op een zelfklevend notitieblaadje. De koppels lezen 
vervolgens om de beurt hun vraag/vragen op en plakken het 
blaadje met hun vraag daarna in kolom V van het denkschema.

3. Laat de film zien.

Na het kijken van de film
4. Laat de leerlingen klassikaal of individueel de filmquiz maken. 

Bespreek hierna wat ze over olifanten hebben geleerd. Om de 
discussie op gang te brengen kunt u bijvoorbeeld de volgende 
vragen stellen:
• Waarvoor gebruikt een olifant zijn slurf?
• Hoe ‘praten’ olifanten met elkaar?
• In welk opzicht lijken olifanten op mensen?
• Op welke manieren helpen olifanten andere dieren een handje?
• Op welke manieren helpen mensen olifanten en waarmee brengen 

ze olifanten in gevaar?
5. Vraag de leerlingen welke vragen in het denkschema tot nu toe 

beantwoord zijn. Verwijder de notitieblaadjes en laat de leerlingen 
meedenken over wat er in kolom ‘G’ kan worden geschreven.

Vóór/tijdens het lezen
6. Neem vooraf de tekst, de afbeeldingen en woordenlijst met de 

klas door. Bespreek de betekenis van een aantal of alle begrippen. 
7. Lees de tekst hardop voor, of laat de leerlingen deze individueel 

lezen. Deel Werkblad 1 uit als extra hulpmiddel om tijdens het 
lezen informatie te noteren, of als huiswerk.

Na het lezen
8. Als de leerlingen de tekst hebben gelezen, kunt u de 

gespreksvragen hierboven gebruiken als leidraad om de tekst met 
ze te bespreken.

9. Bespreek met de klas welke vragen in het denkschema 
beantwoord zijn. Zijn er nog vragen onbeantwoord gebleven? 
Overleg dan samen in welke boeken of tijdschriften of op welke 
websites antwoorden opgezocht zouden kunnen worden.

 Thuis aan de slag: Als aanvullende activiteit of als huiswerk kunnen uw leerlingen creatief aan de slag te 
gaan. Bijvoorbeeld met een tekening of in de vorm van een opstel, kort verhaal of een andere creatieve uiting – met 
het thema: Een dag in een wereld zonder olifanten. 11
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1. Welke van de volgende dieren is GEEN familie van 

de huidige olifant?  

❏ a) varken 

❏ b) lamantijn

❏ c) wolharige mammoet

2. Welk lichaamsdeel gebruikt de olifant om af te 

koelen op de warme Afrikaanse savanne? 

❏ a) poten met dikke zolen 

❏ b) grote oren

❏ c) lange slagtanden

3. De slagtanden van een olifant zijn echte tanden. 

❏ a) waar

❏ b) niet waar 

4. Hoe zwaar kan een Afrikaanse mannetjesolifant 

worden? 

❏ a) even zwaar als een jong kind 

❏ b) even zwaar als 6 kinderen bij elkaar

❏ c) even zwaar als 80 mensen bij elkaar

5. Welke van de volgende dingen kan een olifant 

NIET alleen met zijn slurf doen 

❏ a) een boomstam dragen

❏ b) een grassprietje oppakken

❏ c) water drinken 

6. Op welke manier helpen olifanten de natuur in hun 

leefgebied?

❏ a) Olifanten produceren een enorme hoeveelheid 

methaangas die voor een schonere lucht 

zorgt.

❏ b) Olifanten produceren een enorme hoeveelheid 

mest die helpt bij de verspreiding van zaadjes  

van planten.

❏ c) Olifanten produceren luide vibraties waardoor 

bomen omvallen, zodat er open plekken 

ontstaan waar weer gras kan groeien.

7. Hoe ontstaan aanvaringen als olifanten en mensen 

dichtbij elkaar leven?

❏ a) Als olifanten zich vervelen, gaan ze mensen 

opjagen, oogsten vertrappen en dorpen 

vernielen.

❏ b) Als er te weinig planten te eten zijn voor de 

olifanten, eten ze andere dieren op waar de 

mensen op jagen voor voedsel.

❏ c) Als er te weinig ruimte overblijft voor de 

olifanten trekken ze gebieden binnen waar 

mensen leven, waarbij mensen en olifanten 

gewond kunnen raken.

8. Op welke drie manieren zijn olifanten in de 

geschiedenis belangrijk geweest voor de mens?

 ___________________________________________

 ___________________________________________

 ___________________________________________

9. Door welke drie gevaren worden olifanten op dit 

moment bedreigd?

 ___________________________________________

 ___________________________________________

 ___________________________________________

10. Waarom zegt de schrijver dat het belangrijk is dat 

we de olifanten niet vergeten?

 ___________________________________________

 ___________________________________________

 ___________________________________________

Goede antwoorden: 1. a; 2. b; 3. a; 4. c; 5. c; 6. b; 7. c; 8. Mogelijke antwoorden: 
als vervoermiddel, voor het optillen van zware dingen, in de oorlog en in 
religie; 9. Mogelijke antwoorden: de aanleg van wegen en spoorlijnen 
die trekroutes doorsnijden, vernietiging van leefgebied, stropen voor de 
handel in slagtanden/ivoor, effecten van klimaatverandering en conflicten 
tussen mensen en olifanten over leefruimte; 10. Zeg jij het maar!

Olifanten, om nooit te vergeten

Filmquiz

Naam _____________________________________________________ Datum: _________________________________

Wat heb je geleerd van de film die je 
zojuist hebt gezien? Vul de vragen 
hier onder in.



Leerdoelen: 

Kennismaking met de begrippen verlies en versnippering van leefgebied, via activitei-
ten die de situatie van de olifanten inzichtelijk maken en het oefenen van vaardighe-
den op het gebied van betogend schrijven en debatteren.

Inleiding op de tekst (alle leeftijden/vorderingsniveaus)
1. Lees de paragrafen ‘Groot zijn is nog maar het begin,’ ‘Ruimte om rond te zwerven,’ en ‘Klimaatverandering’ voor.
2. Lees de onderstaande vragen en schrijf ze op het bord. Laat de leerlingen eerst in tweetallen over elke vraag praten en vervolgens als 

groep. Geef aan hoe ze antwoorden in de tekst kunnen opzoeken en conclusies kunnen trekken.
• Welke redenen worden in de tekst genoemd voor verlies of versnippering van leefgebieden voor olifanten? (landbouw, nederzettingen, kli-

maatverandering, doorsnijding door aanleg van wegen en spoorlijnen)
• Welke problemen levert het verlies van leefgebied op voor de olifanten? (bereikbaarheid van voedsel en water wordt moeilijker, meer conflic-

ten met mensen, isolering van groepen, beperktere partnerkeuze bij voortplanting, 
toename van ziekten)

• Wat kunnen mensen doen om de problemen met leefgebieden te verlichten? (de aanleg 
van olifantencorridors, bescherming van leefgebied, minder papier gebruiken 
zodat bossen niet gekapt hoeven te worden, minder energie gebruiken om de 
effecten van klimaatverandering te beperken, politici en beleidsmakers aanschrij-
ven, anderen bewust maken)

3. Maak samen met de leerlingen een schema voor de hele groep op een flip-over, 
waarin de effecten van het verlies van leefgebied worden opgesomd/aangegeven.  
Rechts staat een voorbeeld hoe dit ingevulde schema eruit zou kunnen zien.

Les 2: Begrip van het concept ‘leefgebied’ - Simulatie en rollenspel 

Simulatie: verlies van leefgebied 
1. Schrijf het volgende scenario op het bord: In een dorp zijn nieuwe 

huizen bijgebouwd en is de omliggende landbouwgrond uitgebreid. 
Hierdoor zijn de olifanten 25 procent van hun leefgebied kwijtge-
raakt. Wat betekent dit voor de olifanten?

2. Laat de leerlingen het klaslokaal opmeten en noteer de oppervlakte 
op het bord. Laat ze daarna berekenen hoeveel van deze opper-
vlakte verloren gaat als er 25 procent wordt afgehaald. Noteer de 
uitkomst.

3. Laat de leerlingen ‘geïsoleerde leefgebiedjes’ maken die respectie-
velijk 50 procent en 25 procent van het totale oorspronkelijke 
oppervlak beslaan. Help ze deze gebiedjes op de vloer te marke-
ren met koord of touw.

4. Zet ongeveer 75 procent van de leerlingen op het grotere eiland 
en 25 procent op het kleinere eiland. Ga verder met de normale 
lesactiviteiten terwijl de leerlingen in de kleinere gebiedjes zitten. 
Vertel ze dat de twee afzonderlijke groepen niet met elkaar kun-
nen communiceren.

5. Bespreek met de leerlingen hoe ze zich voelen nu ze niet meer 
met elkaar kunnen communiceren en 25 procent van hun ruimte 
in de klas hebben moeten inleveren. Hoe voelt het om zo dicht 
op elkaar te zitten? Was het moeilijker om de gewone dingen te 
doen? Hoe zouden olifanten het verlies van 25 procent van hun 
leefgebied ervaren? Hoe zouden ze daarop kunnen reageren?

6. Markeer paden waarlangs de leerlingen dingen kunnen bereiken 
die ze nodig hebben, zoals lesboeken, hun lunchpakket, of het 
waterfonteintje. Sluit vervolgens deze ‘corridors’ af. Laat de leer-
lingen vervolgens proberen hun normale dingen te doen terwijl 
hun ‘trekroutes’ door het klaslokaal geblokkeerd zijn. Maak een 
vergelijking met de olifanten die zijn afgesneden van water of een 
traditionele trekroute.

Rollenspel: verlies van leefgebied
1. Schrijf de volgende woorden op systeemkaarten: moe-

ders, jongen, voedsel, water, verplaatsen, gezondheid, 
vijanden en communiceren.

2. Maak koppels en laat de leerlingen zich indenken dat 
ze olifanten zijn. Laat elk koppel een kaart trekken. 
Leg uit dat ze onderling moeten bespreken wat het 
woord op de kaart met hen als olifant te maken heeft, 
waarbij de twee ‘olifanten’ van een koppel in verschil-
lende situaties leven. De ene olifant leeft in een wijds, 
open gebied dat ver uit de buurt ligt van menselijke 
nederzettingen. De andere olifant leeft dicht bij een 
dorp dat zich steeds verder in zijn/haar leefgebied 
uitbreidt.

3. Speel de situatie voor jongere/minder gevorderde leer-
lingen eerst een keer voor. Zeg bijvoorbeeld: Ik heb 
de kaart voor ‘water’ getrokken. Eerst ben ik een olifant 
die in een groot, open gebied leeft. Soms moet ik lange 
afstanden afleggen op zoek naar water. Er heerst droogte 
en ik kan niet genoeg water vinden. . . . Vervolgens ben 
ik een olifant die in de buurt van mensen leeft. Het water 
bevindt zich aan de andere kant van het dorp. Mijn 
kudde heeft schade aangericht in het dorp toen we er 
doorheen trokken om bij het water te komen. De mensen 
werden boos en hebben een aantal familieleden uit mijn 
kudde gedood.

4. Nadat de leerlingen het woord hebben besproken van-
uit het perspectief van beide olifanten, laat u ze een 
dialoog naspelen, waarbij de twee olifanten ieder hun 
standpunt verwoorden.
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Leerdoel: Begrip kweken voor het belang van olifanten binnen hun ecosysteem, de 
wisselwerkingen tussen olifanten, planten en andere dieren en de rol die ze spelen in het 
behoud van de biodiversiteit.

Wisselwerkingen binnen een ecosysteem: 
Gevorderde leerlingen

1. Laat de leerlingen nogmaals het artikel Een sleutelrol voor de olifant 
(in de editie voor gevorderde lezers) lezen.

2. Schrijf de onderstaande gespreksvragen op het bord. Laat de 
leerlingen ze in groepjes bespreken.
• Wat is biodiversiteit? (biologische diversiteit, de mate van variatie in 

soorten, genen en ecologische gemeenschappen)
• Op welke manier helpen olifanten mee aan het behoud van de 

biodiversiteit in hun leefgebied? (ze zorgen voor open plekken in 
de begroeiing, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe planten; ze 
verspreiden zaadjes via hun uitwerpselen, waarbij de mest de zaadjes 
laat ontkiemen en groeien)

• Op welke manier hebben savanneolifanten invloed op grazende dieren 
als zebra’s en gazellen? Op welke manier beïnvloeden ze roofdieren zoals 
leeuwen? Op welke manier hebben ze invloed op kleinere dieren, zoals 
vogels en insecten? (behoud van grasland, dat dient als voedsel voor 
grazers, zodat er voldoende voedsel is voor roofdieren als leeuwen; 
het graven van waterpoelen waaruit ook andere dieren kunnen 
drinken)

• Welke gevolgen zou het verdwijnen van de olifanten hebben voor 
bosdieren en grazers? (het ecosysteem zou veranderen; andere 
diersoorten die afhankelijk zijn van het ecosysteem in zijn huidige 
vorm zouden doodgaan)

3. Laat de leerlingen een ecosysteem-relatieweb maken. Laat ze in groepen 
op een groot vel papier of een flip-over een web tekenen, waarin de 
verbanden en wisselwerkingen worden aangegeven tussen enerzijds 
de olifant en anderzijds een ander dier dat in hetzelfde leefgebied 
leeft (zoals de savannedieren die hier boven al genoemd zijn). Als 
uitgangspunt kunt u de groepen over één of meer van deze diersoorten 
informatie laten opzoeken op internet of in andere informatiebronnen.

4. Roep, als de overzichten klaar zijn, de groepen bijeen voor een 
klassikale bespreking en laat de groepen hun ideeën met de klas delen.

Wisselwerkingen binnen een ecosysteem: 
Jongere leerlingen
1. Lees het artikel Een sleutelrol voor de olifant (in de editie voor 

jonge lezers) hardop voor en laat de leerlingen meelezen.
2. Help de leerlingen om al iets van de rol van olifanten binnen 

hun ecosysteem te begrijpen. De begrippen ‘biodiversiteit’ en 
‘sleutelsoort’ die in de tekst aan bod komen, zullen voor veel 
leerlingen moeilijk zijn. Leg daarom de nadruk op concrete ‘taken 
van olifanten’ (schrijf deze zin op het bord). Wijs bepaalde zinnen 
in de tekst aan, zoals de onderstaande en laat de leerlingen er in 
tweetallen over praten en er een tekening over maken.
• ‘Dankzij de eetgewoonten van bosolifanten ontstaan er open 

plekken in de vegetatie. Die open plekken bieden ruimte voor 
de groei van verschillende nieuwe planten en voor het ontstaan 
van trekroutes voor andere dieren.’

• ‘Ze verspreiden de zaadjes van deze bomen via hun 
uitwerpselen. Zo worden de zaadjes bemest en kunnen zich 
nieuwe plantjes ontwikkelen.’

• ‘Tijdens de droge periode gebruiken savanneolifanten hun 
slagtanden om waterpoelen te graven, waarvan ook andere 
dieren weer profiteren.’

3. Laat de koppels hun tekeningen aan de rest van de groep tonen. 
Bespreek ze indien nodig. Bespreek daarna de meer complexe 
oorzaak-en-gevolgketen in de tekst over savanneolifanten die 
bomen en struiken eten en zo ruimte maken voor grassen 
waarmee ze de grazers helpen en daarmee ook de roofdieren 
die grazers eten. Maak op het bord een schema voor de hele 
groep waarin deze onderlinge relaties zijn aangegeven. Breid 
vervolgens de oorzaak-en-gevolgketen uit tot een web, door nog 
andere bijkomende effecten van de ontwikkeling van grassen, de 
aanwezigheid van grazers, etc. toe te voegen. 

Les 3: Olifanten en wisselwerkingen binnen een ecosysteem

Classificatie van dieren en relaties

1. Denk samen met de klas na over welke dieren en insecten 
samen met olifanten op de Afrikaanse savanne leven en zet 
deze in een lijst. Enkele voorbeelden: antilopen, mieren, 
cheeta’s, mestkevers, gazellen, hyena’s, stokstaartjes, roofvogels, 
neushoorns en gieren.

2. Vraag de leerlingen om suggesties om de dieren op de lijst te 
rangschikken in categorieën – bijvoorbeeld op ecologische 
functie of positie (herbivoren, carnivoren, graseters, aaseters) of 
op taxonomische groep (vogels, insecten, zoogdieren).

3. Optioneel: laat elke leerling één dier en zijn relatie tot olifanten 
onderzoeken. Laat meerdere leerlingen zich verdiepen in 
hetzelfde dier. Na het individueel uitgevoerde onderzoek, 
kunnen leerlingen met hetzelfde dier hun bevindingen in kleine 
groepen bespreken voordat ze de informatie met de klas delen. 
Bespreek vervolgens klassikaal waarom het voor de biodiversiteit 
belangrijk is dat de olifant niet van de graslanden verdwijnt.

Natuuronderzoekers: Op ontdekkingsreis 
door je eigen wereld

Geef ook eens les buiten de vier muren van het klaslokaal. 
Neem de leerlingen mee naar buiten om diersoorten, 
biodiversiteit en verbanden binnen ecosystemen dichtbij huis 
te ontdekken. De IFAW-les voor Natuuronderzoekers en het 
bijbehorende werkblad laten de leerlingen ervaring opdoen 
met veldwerktechnieken en kennismaken met de biodiversiteit 
in de directe omgeving door middel van visuele waarneming. 
De leerlingen onderzoeken onder begeleiding een door u 
afgebakend gebied, bijvoorbeeld op het schoolplein, of in een 
nabijgelegen park, weiland of natuurgebied. De les bevordert 
bovendien het begrip van wat de gevolgen van menselijke 
activiteiten zijn voor dieren en leefgebieden. De les voor 
Natuuronderzoekers en het bijbehorende werkblad kunnen 
gratis worden gedownload op onze website of u kunt deze 
printen van de DVD. 
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Leerdoelen: Na het lezen van een verhaal over de redding van een olifantje wordt een keuze 
gemaakt uit de bijbehorende oefeningen. Deze oefeningen vereisen de toepassing van een groot 
aantal strategieën voor het begrijpen, interpreteren, evalueren en beoordelen van een tekst.

Inleiding op de tekst (alle leeftijden/vorderingsniveaus)

1. Laat de leerlingen de tekst op Werkblad 2 in stilte voor zichzelf 
lezen. Lees voor jongere/minder gevorderde leerlingen de tekst 
hardop voor en laat de leerlingen meelezen.

2. Stel de volgende vragen om er zeker van te zijn dat de tekst is 
begrepen:
• Wat zegt het feit dat de olifanten naar de boerderij kwamen 

over hun leefgebied?

Les 4: Activiteiten naar aanleiding van een verhaal

• Hoe reageerden de boeren op de olifanten?
• Waarom had elk babyolifantje zijn eigen verzorger?
• Waarom namen de verzorgers de hele groep babyolifantjes mee voor 

wandelingen?
3. Laat de leerlingen een oefening uit de lijst op Werkblad 2 kiezen 

waarmee ze verder met de tekst aan de slag gaan. Help minder 
vaardige lezers een oefening te kiezen die aansluit op hun niveau. 
Begeleid deze leerlingen of laat ze twee aan twee aan de oefening 
werken. De oefeningen worden hieronder verder toegelicht.

Het verhaal herschrijven vanuit het perspectief van een olifant
Leg de leerlingen uit dat de tekst is geschreven vanuit het perspectief 
van een objectieve waarnemer die het perspectief van alle betrok-
kenen belicht: de olifanten in de kudde, het babyolifantje en de 
arbeiders. De leerlingen moeten bij het herschrijven van de tekst 
alleen vanuit het perspectief van het babyolifantje kijken. Laat zien 
dat ze dit kunnen doen door het verhaal vanuit de eerste persoon (de 
‘ik-vorm’) te vertellen, maar laat ze vrij om het verhaal aan te passen 
als dat nodig is om creatief te schrijven en in de rol van het olifantje 
te blijven. 

Voorbeeld van de ‘ik-vorm’: Plotseling hoorde ik een heleboel lawaai 
en zag ik tot mijn schrik hoe de kudde op de vlucht sloeg. Ik riep nog 
naar ze dat ze terug moesten komen en me niet alleen moesten ach-
terlaten in die put. Toen ik opkeek zag ik een man die over de rand 
naar me keek. Bang vroeg ik me af wat er met me zou gaan gebeuren.

Sluit de schrijfoefening af met een klassikale discussie over hoe het 
voelde om vanuit het perspectief van het babyolifantje te schrijven. 
Vraag de leerlingen of ze hierdoor de situatie van de olifant beter gin-
gen begrijpen.

Schrijf een krantenartikel, blog of stripverhaal
Laat voorbeelden zien van krantenartikelen of nieuwsgerichte blogs 
die de leerlingen als voorbeeld kunnen gebruiken. Maak tweetallen 
en laat deze de antwoorden op de vragen wie/wat, waar, wanneer, 
waarom en hoe formuleren (of doe dit bij minder vaardige lezers 
voor). Laat ze een vel papier in vijf kolommen verdelen en schrijf 
bovenaan elke kolom één van de vraagwoorden. Laat ze de antwoor-
den opzoeken in de tekst over de babyolifant. Zeg vervolgens tegen 
alle lezers dat ze nu een buitenlandse verslaggever of blogger zijn. 
Laat ze aan de hand van hun antwoorden het verhaal herschrijven in 
de vorm van een nieuwsartikel of blog. 

Optioneel: Als variatie op deze oefening kunt u de leerlingen het 
verhaal laten presenteren als een reeks tekstberichten of newsfeeds die 
steeds op internet worden gepost wanneer er nieuwe ontwikkelingen 
zijn. Of laat ze het verhaal verwerken in een stripverhaal. Laat voor-
beelden zien van het soort tekst dat u de leerlingen wilt laten schrij-
ven en wijs ze op de kenmerken van het genre (zoals een maximum 
aantal personen of dieren dat erin voorkomt).

Schrijf een denkbeeldig interview
1. Laat de leerlingen een voorbeeld van een interview zien op 

(bijvoorbeeld) het jeugdjournaal, met jonge presentatoren en 
reporters.

2. Laat de leerlingen nadenken over de rol van de verzorgers in het 
opvangcentrum en welke vragen ze aan een verzorger zouden willen 
stellen. Vraag ze om hun vragen en antwoorden op te schrijven.

3. Vervolgens werken de leerlingen het interview in tweetallen uit en 
spelen ze het voor de klas na. In plaats van een rollenspel kunt u 
ook een denkbeeldige e-mailuitwisseling laten schrijven, waarbij de 
ene leerling de vragen opschrijft en de andere leerling schriftelijk 
reageert. Naar aanleiding van die reactie stelt de eerste leerling dan 
weer vervolgvragen.

4. Bij jongere/minder gevorderde leerlingen kunt u als groep een lijst 
met vragen bedenken die aan één van de verzorgers gesteld zouden 
kunnen worden. Schrijf de vragen op het bord. Vraag de leerlingen 
vervolgens de vragen mondeling te beantwoorden in de rol van 
de verzorger. Doe zo nodig vooraf aan de leerlingen voor, hoe een 
verzorger één van de vragen zou beantwoorden.

Speel een reddingsoperatie na
Laat de leerlingen het verhaal lezen en speel vervolgens met 
de klas een vergelijkbaar reddingsverhaal na. U kunt hiervoor 
eventueel de klas in tweeën delen en beide groepen een eigen 
interpretatie op laten voeren voor de andere groep. Moedig de 
leerlingen aan details in het verhaal te veranderen of eventueel 
de rol van een verteller in het verhaal te verwerken. Als er vol-
doende tijd is, kunt u de leerlingen een script laten schrijven. 
Een andere optie is werken met een losse planning en op basis 
daarvan improviseren. Help jongere of minder gevorderde 
leerlingen om een eenvoudig script te schrijven dat tijdens het 
optreden als leidraad kan dienen. Bespreek na de oefening met 
de klas hoe deze ervaring heeft geholpen om de situatie van 
dieren in nood en hun redders beter te begrijpen. Als variatie 
op deze oefening kunt u de leerlingen die nog geen rol heb-
ben, de rol van criticus of recensent geven, waarbij ze aanteke-
ningen moeten maken voor een korte recensie die ze na afloop 
moeten schrijven.
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Kies een oefening 
 Schrijf het verhaal vanuit het perspectief van 
het olifantje. Vertel wat het olifantje denkt en 
voelt. 

 Zoek meer informatie over reddingsacties met 
dieren en speel een redding na.

Olifanten, om nooit te vergeten

Werkblad 2: Redding van een olifantje in nood

Naam _____________________________________________________ Datum: _________________________________

Aanwijzingen: Lees het verhaal. Kies één van de bijbehorende oefeningen.

 Schrijf een denkbeeldig interview met een 
verzorger van het opvangcentrum. Speel 
vervolgens samen met een andere leerling in 
een rollenspel het interview voor de klas na.

 Schrijf een krantenartikel, blog of stripverhaal 
over de redding van het babyolifantje.

Olifantje gered
Ergens in India, midden in de nacht, verliet een 
kudde olifanten het bos en ze gingen op zoek 
naar voedsel. Bij een boerderij kwam de kudde 
bij een diepe, modderige greppel rondom de 
akker. Plotseling gleed een kalfje uit de groep 
de greppel in. Het dier probeerde nog langs de 
kanten naar boven te klauteren, maar tevergeefs. 
Ze was te klein en te zwak. In paniek schreeuwde 
ze naar de andere olifanten om hulp.

Haar moeder en de andere olifanten probeerden 
te helpen, maar de greppel was zo diep dat ze 
niet met hun slurven bij haar konden komen. Ze 
konden niets doen om te helpen, maar bleven in 
de buurt om haar gerust te stellen.

Toen het licht werd, zagen de boeren de olifanten 
bij hun akkers. Ze pakten stokken en pannen en 
renden wild lawaai makend naar de olifanten toe, 
om ze zo bij hun oogst weg te jagen. Opgeschrikt 
door het lawaai sloeg de kudde op de vlucht, het 
kleine olifantje alleen in de greppel achterlatend. 
Toen pas hoorden de boeren de hulpkreten. Ze 
waarschuwden Bosbeheer, die een bulldozer 
stuurde om de grond rondom het kalfje 
weg te graven. Uiteindelijk slaagden de 
medewerkers van Bosbeheer erin om 
het wild trappelende en worstelende 
dier uit de greppel te trekken. 
Een dierenarts stelde vast dat het 
olifantje vermoeid, dorstig en bang 
was, maar niet ernstig gewond.

De redders probeerden nog de 
kudde en de moeder van het olifantje 

op te sporen, maar ze waren verdwenen. Omdat 
de medewerkers beseften dat het dier alleen 
in het wild niet zou overleven, besloten ze het 
achterin in de laadbak van hun truck naar het 
opvangcentrum voor wilde dieren in Assam, 
India, te brengen. 

In het opvangcentrum kreeg het olifantje een 
eigen verzorger, die de hele tijd bij haar bleef 
en haar meerdere keren per dag te eten gaf. De 
verzorger sliep zelfs naast haar! Elke dag namen 
de verzorgers de jonge olifantjes mee voor een 
gezamenlijke wandeling, om ze te leren hoe ze 
in het wild voedsel en water konden vinden. 
Zo werd het olifantje onderdeel van een familie 
van andere jonge olifanten. Toen de dieren oud 
genoeg waren, werden ze allemaal vrijgelaten 
om samen als kudde in het wild verder te leven.
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Leerdoelen: Onderzoeken van de gevaren die verschillende diersoorten in het wild bedreigen 
en deze onderling met elkaar vergelijken. Informatie uit verschillende bronnen verzamelen, 
evalueren en samenvoegen en de bevindingen overbrengen op een wijze die aansluit bij het doel 
en het publiek.

lijking), maar de presentatie in een niet-standaard vorm te gieten, 
bijvoorbeeld in een voorstelling waarin aan bod komt welke geva-
ren hun diersoort bedreigen.

7. Bespreek na elke presentatie in welk opzicht de gevaren voor 
een bepaalde diersoort overeenkomen met of afwijken van 
de gevaren voor olifanten en hoe ze zich verhouden tot de 
andere diersoorten waarover de andere groepjes een presentatie 
houden. Een voorbeeld: de olifant en de neushoorn worden 
beide bedreigd door stropers die het hebben voorzien op de 
slagtanden van de olifant en de hoorns van de neushoorn. 
Stopers hebben het voorzien op luipaarden, tijgers en 
gazelles voor hun huid, Daarnaast worden gazelles, net als 
de neushoorn ook gedood om hoorns. Voor de tijger geldt 
dat naast zijn huid ook zijn lichaamsdelen gewild zijn, voor 
verwerking in geneesmiddelen. Vernietiging van leefgebied 
heeft ertoe geleid dat diersoorten als de luipaard, tijger en 
olifant in conflict komen met de mens.

8. Laat de leerlingen nadenken over overeenkomsten tussen 
conflicten in Afrika en Azië die worden veroorzaakt door het 
verlies van leefgebied en over soortgelijke problemen in andere 
landen – bijvoorbeeld in Nederland, waar ook diersoorten hun 
leefgebied zien verdwijnen. Laat de leerlingen ook nadenken 
over hoe klimaatverandering zowel gevaren als voordelen kan 
opleveren voor bepaalde diersoorten (bijvoorbeeld: hogere 
temperaturen beïnvloeden de beschikbaarheid van krill als 
voedsel voor walvissen en planten voor grazende dieren).

9. Laat na afloop van de presentaties en de bespreking van de 
gevaren voor elke diersoort elk groepje een schema maken, 
waarin de problemen van hun eigen diersoort worden 
vergeleken met die van de olifant. Een deel van het schema zou 
er als volgt uit kunnen zien.

Bedreigingen Olifanten Tijgers Walvissen

Stropers
Ivoor van hun 
slagtanden

Huiden, 
lichaamsdelen voor 
geneesmiddelen 

Verlies van 
leefgebied

Menselijke activitei-
ten kunnen olifanten 
verdringen en leiden 
tot voedseltekorten 
en blokkering van de 
toegang tot drink-
plaatsen. 
Versnippering kan 
leiden tot isolatie 
van groepen, minder 
genetische variatie 
en meer gezond-
heidsproblemen.

Drijfnetten 
kunnen de trek 
van walvissen 
‘blokkeren’ doordat 
dieren verstrikt 
raken.

Conflicten 
met mensen

Klimaat-
verandering

Gevaren die dieren bedreigen met elkaar 
vergelijken (alle leeftijden/vorderingsniveaus)
1. Verdeel de leerlingen in groepjes of tweetallen en vraag ze een 

lijst te maken met gevaren die olifanten bedreigen. Laat ze bij elk 
gevaar kort aangeven hoe dit de olifanten raakt en wat er gedaan 
wordt om olifanten te beschermen. De verschillende gevaren zijn 
terug te vinden in de tekst. Herinner de leerlingen ook aan wat ze 
op de film hebben gezien. Bespreek vervolgens met de hele groep 
de belangrijkste gevaren die olifanten bedreigen.

2. Schrijf de volgende onderzoeksvragen op het bord:  
Wat zijn de belangrijkste gevaren voor _______ [naam van het 
dier]? Wat zijn de gevolgen voor het dier? Wat wordt er gedaan om het 
dier te beschermen?

3. Kies twee bedreigde diersoorten die de leerlingen nader gaan 
onderzoeken. De volgende diersoorten worden net als de olifant 
bedreigd door stropers, maar kampen daarnaast ook met andere 
problemen: tijgers, walvissen, neushoorns, luipaarden, gazel-
len, lederschildpadden, paradijsvogels en geelvleugelara’s. Schrijf 
deze diersoorten op het bord en bepaal welk aantal leerlingen u 
dezelfde diersoort wilt laten onderzoeken. Stop vervolgens een 
overeenkomend aantal briefjes per diersoort ergens in en laat de 
leerlingen om beurten een briefje trekken totdat alle briefjes voor 
alle diersoorten op zijn.

4. Laat de groepjes nadenken over waar ze informatie over hun dier-
soort zouden kunnen vinden. Het IFAW heeft materiaal samenge-
steld over tijgers, walvissen, zeehonden en andere diersoorten. Dit 
materiaal is te vinden via deze link naar de website van het IFAW. 

5. Geef de groepjes voldoende tijd om onderzoek te doen naar hun 
diersoort, aantekeningen te maken en een mondelinge presenta-
tie voor te bereiden. Vraag de leerlingen hun informatie in een 
schema op het bord of met behulp van een overheadprojector aan 
de klas te presenteren. Laat ze daarbij de informatie op de vol-
gende manier rangschikken.

Diersoort: _____Waar diersoort voorkomt: __________

Bedreigingen
Hoe deze 

gevaren de soort 
beïnvloeden

Welke maatregelen 
er worden genomen

6. Optioneel: Een mogelijke variatie op deze activiteit is om de 
leerlingen het schema te laten invullen als overzicht (en ter verge-

Les 5: Dieren in nood met elkaar vergelijken

http://www.ifaw.org/ifaw_netherlands/save_animals/index.php


Leerdoelen: In gesprekken en debatten de eigen mening kunnen formuleren en toelichten 
tegenover anderen. Een argument vanuit verschillende standpunten naar voren brengen, 
gebaseerd op informatie verkregen uit onderzoek en overleg. In staat zijn standpunten 
van anderen te verdedigen, ook als deze tegengesteld zijn aan de eigen zienswijze.

• Kunnen ze zich voorstellen wat er met het kalfje zal gebeuren? 
• Wat is hun indruk van meneer Wachiru? Wat weten ze over 

hem? Hoe denken ze over wat hij gedaan heeft? 
6. Verdeel de klas in kleine groepjes. Geef elk groepje een rol uit 

het onderstaande schema en laat ze zich voorbereiden op de 
groepsactiviteit, een rollenspel met als uitgangsthema: Wie heeft 
schuld? 

7. Geef elk groepje wat tijd om zich in het onderwerp te verdiepen 
en/of om zich de situatie van de mensen op de kaarten van het 
rollenspel voor te stellen.

8. Laat elk groepje een mondelinge presentatie voor de klas voor-
bereiden over de vraag waarom ivoor zo belangrijk is voor de 
persoon die zij vertegenwoordigen en waarom het doden van 
olifanten om hun ivoor toegestaan zou moeten worden.

9. Laat de klas na het rollenspel over de volgende vragen nadenken:
• Wie is in de ivoorhandel de echte schuldige? 
• Wat zou er met meneer Wachiru moeten gebeuren?
• Hoe zou CITES de ivoorhandel moeten bestrijden? 

10. Vraag de klas na te denken over eigen oplossingen voor de 
bescherming van de olifanten en beëindiging van de ivoorhandel. 

1. Bespreek de volgende definitie met de groep:  
De Conventie inzake de Internationale Handel in 
Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES) is een 
internationaal verdrag tussen regeringen. Doel van het 
verdrag is ervoor te zorgen dat de legale internationale 
handel in wilde dieren en planten niet bedreigend is voor 
hun voortbestaan.

2. Leg aan de groep uit wat de rol van CITES is en op welke 
manier besluiten van CITES van invloed zijn geweest op 
olifanten. Gebruik hiervoor de informatie op de website van 
CITES en uit het hoofdstuk ‘Het probleem met slagtan-
den’ van de teksthandleiding. 

3, Bespreek met de groep de belangrijkste woorden uit de woor-
denlijst, zoals stropen en ivoorvoorraden. Leg het verschil uit 
tussen illegaal en legaal ivoor. 

4. Deel werkblad 3 uit: Fictief krantenartikel: 
Olifantenstroper bekent schuld. Laat de leerlingen het arti-
kel zelfstandig lezen, of lees het voor aan de groep. 

5. Vraag de leerlingen om hun ideeën en reacties naar aanleiding 
van de tekst te geven. Met de volgende vragen kunt u ze op 
weg helpen:
• Hoe denken ze over het feit dat er illegaal op olifanten 

wordt gejaagd om hun ivoor? 

Les 6: Wie heeft schuld? 

Rol Omschrijving

Minister uit de regering De minister wil ivoorvoorraden van haar land verkopen om extra geld te verdienen.

Lokale handelaar in wilde 
dieren

De handelaar wil ivoor kopen van de stropers en dit verkopen aan handelaren in de stad om geld te 
verdienen om zijn gezin te onderhouden.

Chinese ivoorbewerkster  De ivoorbewerkster wil het eeuwenoude ambacht van haar familie voortzetten en geld verdienen aan de 
wereldwijde verkoop van ivoren beeldjes.

De stroper De stroper verkoopt de slagtanden van de olifant die hij gedood heeft om voedsel voor zijn gezin te kopen 
en zijn kinderen naar school te kunnen laten gaan. 

Rijke ivoor-verzamelaarster in 
Londen

Zij bezoekt over de hele wereld veilingen van met de hand bewerkt ivoor - zij ziet ivoorbewerking als een 
belangrijke kunstvorm en de kunstwerken als een investering.

Secretaris-generaal (de leider 
van CITES)

Een aantal Afrikaanse landen lobbyt bij hem om de verkoop van hun ivoorvoorraden mogelijk te maken. 
Van hem wordt verwacht dat hij onpartijdig is.

IFAW’s Animal Action educatieprogramma omvat een groot aantal docentenhandleidingen, lessen en andere materialen voor het basis- en 
voortgezet onderwijs. Het lesprogramma is gericht op leerdoelen op het gebeid van natuurwetenschappen, maatschappijleer, aardrijkskunde en 

taalwetenschappen. Eén van de doelstellingen van het programma is dat de leerlingen leren over dieren en het leefgebied dat ze met ons delen. 

Ga naar onze website, waar u lesmateriaal kunt downloaden rond uiteenlopende thema’s. Een aantal voorbeelden: 

Voor de vrijheid 
geboren

Onze planeet Leven onder de golven Kom in actie Op de bres 

Red de Koninklijke tijger Waarom dieren van 
belang zijn

Bescherm het leven in de zee Noodhulp voor dieren voor zeehonden
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Olifantenstroper 
bekent schuld

Voor de districtsrechtbank van Joweri ver-
scheen vandaag een 23-jarige man die volgens 
de autoriteiten was betrapt op het afzagen van 
de slagtanden van een dode vrouwtjesolifant, 
terwijl vlakbij haar kalfje in hevige paniek 
rondrende. 

Officier Fariki Kamau verklaarde voor de 
rechtbank dat de verdachte, Ajuma Wachiru, 
een werkloze vader van drie kinderen, al eerder 
slagtanden te koop had aangeboden aan een 
wildopzichter die undercover werkte.

Wachiru – die al schuld bekend heeft – wordt 
onder de Wildbeschermingswet van dit land 
aangeklaagd voor het doden van een bedreigde 
diersoort en illegale handel in ivoor. 

Volgens officier Kamau is de gedode olifant 
slechts één van de ongeveer 60 olifanten die 
jaarlijks in het Njogu National Park door stro-
pers worden gedood om de handel in illegaal 
ivoor te voeden. 

“Steeds meer lokale dorpelingen zoals Ajuma 
Wachiru proberen geld te verdienen aan de ille-

gale jacht op olifanten en de verkoop van ivoor. 
Waarschijnlijk is de oorzaak een CITES- besluit 
uit 2008, dat de vraag naar olifantenivoor in 
Oosterse landen mogelijk heeft aangewakkerd,” 
aldus Kamau.

Via dit besluit kreeg een aantal landen toestem-
ming om hun ivoorvoorraden te verkopen, zo 
lichtte hij toe. 

“Omdat het verschil tussen ‘legaal’ ivoor uit 
de voorraden en ivoor afkomstig van illegaal 
gedode olifanten op geen enkele manier valt 
aan te tonen, weten stropers dat zij gemakkelijk 
geld kunnen verdienen aan kopers die het niet 
zo nauw nemen.” 

Een deskundige van het International Fund for 
Animal Welfare (IFAW), die de autoriteiten helpt 
bij de bescherming van olifanten, verklaarde dat 
de olifantenpopulatie van Njogu ernstig wordt 
bedreigd door de illegale ivoorhandel. 

“De gevaren die de olifanten bedreigen, treffen 
de hele regio en alle mensen die er wonen. 
Olifanten zijn een belangrijke toeristische 
trekpleister voor de regio en daarmee een 
onmisbare bron van inkomsten voor de lokale 
gemeenschappen. Iedereen in deze regio zou 
slechter af zijn zonder de olifanten,” zo vertelde 
hij.

De advocaat van Wachiru, meester Thiongo 
Odinga, verklaarde tegenover de rechtbank 
dat de wanhopige financiële situatie van de 
verdachte hem ertoe had gedreven de olifant 
te doden, om daarna zijn slagtanden te kunnen 
verkopen.

 “Het doden van een olifant is op geen enkele 
manier te rechtvaardigen, maar meneer Wa-
chiru was radeloos omdat hij zijn gezin niet 
langer te eten kon geven.

In het district Joweri moeten de meeste mensen 
rondkomen van ongeveer 84 shilling per dag 
– minder dan 1 euro per dag – en zijn ze voor 
hun levensonderhoud afhankelijk van wat hun 
natuurlijke omgeving te bieden heeft. Het is dan 
ook geen verrassing dat mensen soms de wet 
overtreden om brood op de plank te hebben en 
hun kinderen naar school te kunnen sturen,” 
aldus de advocaat. 

Wachiru bekende schuld en zal morgen zijn straf 
te horen krijgen. Hij kan veroordeeld worden tot 
een maximale gevangenisstraf van zes maanden 
en een boete van tussen de 500 en 2000 shilling 
(4,00 – 16,00 euro). 

Een publicatie van het IFAW. september 2011

“De gedode olifant is slechts één 
van de ongeveer 60 olifanten die 
elk jaar in het Njogu National Park 
worden gedood door stropers, 
om de illegale handel in ivoor te 
voeden.” — Officier Fariki Kamau ©
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Snijwerk en andere snuisterijen van olifantenivoor 
op een markt in het zuidoosten van Afrika.worden 
aangeboden. 
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