
HIER IS… DELHI ! 

 

Gandhi kijkt ernaar uit om haar nieuwe vriendin Delhi te verwelkomen ! 



 
 

DELHI, DE  AZIATISCHE VROUWTJESOLIFANT UIT DE ZOO IN ÚSTÍ NAD LABEM  (Tsjechië) 
ZAL EEN NIEUWE THUIS KRIJGEN IN FRANKRIJK 

 
 
In de loop van dit jaar zal olifant Delhi verhuizen naar Elephant Haven - European Elephant Sanc-
tuary. 
 
 
Begin april hebben Tony Verhulst en Sofie Goetghebeur, oprichters van EHEES,  de dierentuin in 
Ústí nad Labem bezocht. 
De oprichters brachten twee dagen door in de dierentuin, tijdens dewelke cruciale besprekin-
gen plaatsvonden met de directie over de mogelijkheid om Delhi in EHEES onder te brengen. 
Tegelijkertijd probeerden zij meer te weten te komen over de karaktereigenschappen van Delhi.  
 
 
Er is uitvoerig overleg gepleegd met de coördinator van het ex-situ-programma van EAZA en 
alle betrokken partijen over de overbrenging van Delhi naar EHEES. Zij zijn allen ingenomen met 
het besluit en staan er volledig achter. 
 
 
De verhuizing neemt nu concrete vormen aan. 
 
 
 
"We hopen dat Delhi en Gandhi een harmonieus 
'paar' zullen vormen," aldus hoofdconservator 
Petra Padalíková. 
 
 
 
Delhi kwam in 1987 vanuit Vietnam naar de die-
rentuin van Ústí nad Labem toen zij 3 à 4 jaar 
oud was. Sinds de dood van het andere vrouw-
tje Kala in 2018, is zij de enige olifant in Ústí nad 
Labem. Het management van de dierentuin, de 
verzorgers en gemeenteambtenaren beseffen 
dat olifanten sociale dieren zijn.  Delhi alleen 
blijven houden zonder een realistisch vooruit-
zicht op hereniging met een andere olifant, is 
onhoudbaar en geen standaardpraktijk.  
 
"Daarom hebben wij, na alle aspecten zorgvuldig 
te hebben overwogen en na overleg met deskun-
digen in Tsjechië en daarbuiten, het idee om het 
huidige verblijf van Delhi te verbouwen, verwor-
pen. Na drie lange jaren zijn we meer dan blij dat 
we een geschikte instelling voor onze olifant heb-
ben gevonden," zegt Ilona Pšenková, de direc-
teur van de dierentuin. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Delhi zal zich bij Gandhi voegen, een 53-jarige Aziatische olifant die op 14 oktober    
  2021 in EHEES werd verwelkomd vanuit de dierentuin in Pont Scorff (Les Terres   
  de Nataé), Frankrijk. 
 
  EHEES is zeer verheugd over deze samenwerking en houdt u op de hoogte zodra 
  er meer informatie is over het transport.  
 
 

 


