
Oktober 2021,ze gaat op rust 

in haar nieuwe thuis. 

MAAK KENNIS MET:MAAK KENNIS MET:
de eerste bewoonster van Elephant Haven 

Naam: GANDHI 

Geboren: 1969

Vrouwelijke Aziatische

olifant

Achtergrond:Overgebracht uit het wild in Azië 
(hoogstwaarschijnlijk Thailand)

Verhuisde naar de Zoo van Givskud, 
Denemarken, in 1973Gandhi werd vervolgens overgebracht naar  de 

voormalige Zoo van Pontscorff, 
in Frankrijk, in 1998

 



 

 Gandhi is in het wild geboren en 52 jaar oud. In 1998 werd
ze door het park van Givskud (Denemarken) toevertrouwd

aan de voormalige dierentuin van Pont-Scorff (nu Les
Terres de Nataé)

 
Gandhi zou in het verleden een aantal complexe en

traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, vooral

door moeilijke relaties met sommige van haar soortgenoten.

Zij heeft zeer negatieve herinneringen overgehouden aan

deze vroegere situaties, waardoor helaas geen andere

keuze restte dan haar voor vele jaren van haar

soortgenoten te isoleren. Omdat algemeen wordt erkend dat

olifanten sociale dieren zijn, en omdat het welzijn van

Gandhi voor het nieuwe management een absolute prioriteit

vormt, heeft Les Terres de Nataé besloten Gandhi de kans

te geven op een meer geschikt onderkomen - een plaats

waar zij de mogelijkheid zal hebben om geleidelijk in contact

te komen met andere olifanten in een nieuwe omgeving.

Bovendien moet het vervoer zo kort mogelijk zijn, gezien

Gandhi's leeftijd en het feit dat ze aan artrose lijdt.
 

Elephant Haven European Elephant Sanctuary (EHEES)

bleek voor iedereen die bij Gandhi's toekomstige welzijn

betrokken was, de beste bestemming te zijn die aan hun

criteria voldeed. Gandhi zal kunnen genieten van meerdere

hectaren gevarieerd landschap, gepersonaliseerde zorg en

een grote ruimte waar olifanten hun eigen keuzes kunnen

maken, in een vredig toevluchtsoord 

voor de rest van hun leven.

 



 De EAZA-soortencommissie werd geraadpleegd en keurde

EHEES goed als bestemming voor Gandhi. 

Deze overplaatsing betekent ook de bevestiging van de

constructieve band tussen Les Terres de Nataé en de

Fondation Brigitte Bardot (FBB), een zeer belangrijke

partner van EHEES, die verantwoordelijk is voor de

financiering van een groot deel van het binnenverblijf van

de nieuwe huisvesting. Bovendien is het geplande

transport van Gandhi naar haar nieuwe onderkomen in

belangrijke mate mogelijk gemaakt door een samenwerking

tussen ‘The Elephant Sanctuary Tennessee’ (TES) en

Elephant Haven. EHEES is TES dankbaar voor zijn

medewerking en financiële steun.

 

Uiteraard zijn we al onze partners en individuele

donateurs, die vast aan onze zijde stonden gedurende

deze ongelofelijke reis, bijzonder dankbaar.

 

Het is onze bedoeling om het opbouwen van relaties met al

diegenen die betrokken zijn bij het behoud van olifanten

voor te zetten en om ideeën en kennis over hun welzijn te

delen. Wetende hoeveel mensen hun krachten hebben

gebundeld om Gandhi's toekomst te bepalen, is het

buitengewoon bemoedigend om te zien hoe een

samenwerking als deze kan leiden tot betere resultaten

voor olifanten en hun welzijn.

 



 

In de voorbije weken hebben de betrokken teams

intens samengewerkt om Gandhi voor te bereiden

op haar reis naar EHEES. Updates over Gandhi's

nieuwe leven @ EHEES volgen, maar  we kunnen u

nu al vertellen dat ze dol is op watermeloenen,

gesneden brandnetels, pruimen, peterselie en ...

citroen!

 

       

 

 


