
45. Olifanten

Sam en Anne keken naar een film over baby olifanten die wezen waren ge-

worden. Ze werden allebei boos dat veel olifanten worden afgemaakt, om het

ivoor van hun slagtanden voor veel geld te kunnen verkopen. Hierdoor wordt

het aantal olifanten steeds kleiner en komen de kleintjes in problemen.

De film ging over een dame in Kenia, die al vijftig jaar voor weesolifanten

zorgt. De ‘kleintjes’ zijn erg afhankelijk, en zien hun verzorgers als hun

moeders! ’s Nachts slaapt elke olifant in een

aparte stal met zijn of haar verzorger. Om

de drie uur moet hij of zij weer melk drin-

ken; wel 10 tot 12 liter per dag! Normaal ge-

sproken zouden zij de eerste twee jaar moe-

dermelk drinken, die veel sterker is dan,

koeienmelk. De verzorgers moesten dus een

vervangende melk uitvinden. Het juiste recept ontwikkelen duurde 28 jaar!

Als ze ouder worden, lopen kleine olifanten het risico te verliefd op hun ver-

zorger te worden. Dus werken de verzorgers in een team en nemen van tijd

tot tijd elkaars dier over. Als ze drie jaar zijn gaan de olifanten over op

vast voedsel. Een jaar later worden ze naar een soort ‘revalidatiecentrum’ in

een groot wildpark gebracht. Daar leren ze onder toezicht omgaan met vol-

wassen olifanten. Uiteindelijk worden ze echte wilde dieren.

Sam en Anne waren vol bewondering toen ze

zagen hoe lief de oudere dieren zijn voor de

nieuwkomertjes. Zodra die eraan komen, ver-

zamelt zich een hele groep om ze te begroe-

ten. “Kijk, ze brengen ze naar een waterpoel”,

riep Anne. “En ook naar de modderpoel!” zei

Sam lachend. Het was een grappig gezicht.

Mama en papa waren ook onder de indruk. Aan het eind van de film werd in-

formatie gegeven over hoe je de olifanten kan helpen. “We moeten dit werk

steunen, vind je niet?” zei papa. “Ja, Adam moest voor de dieren zorgen, dus

moeten wij dat ook doen”, vond mama, “en wanneer de Heer Jezus terug-

komt, zullen in het Koninkrijk mensen geen dieren meer vangen en slach-

ten.”Heb jij een huisdier? Zorg er dan goed voor, want zo worden jullie goe-

de vrienden. En dat wil God, want Hij heeft ze gemaakt, evenals als jou.
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