
Elephants World - Kanchanaburi 

Meer informatie over het project:  

Olifanten werken in Thailand vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Denk hierbij aan de 

zogenaamde ‘stadsolifanten’, de grijze reuzen die in de straten van Bangkok rondjes met toeristen op 

hun rug lopen, vaak urenlang. Aan dit gebruik heeft de Thaise regering een einde gemaakt, toch kun je 

het nog steeds tegenkomen. Maar ‘werkolifanten’ die net zo lang mishandeld worden totdat ze getemd 

zijn buiten de steden een normaal verschijnsel. Sommige van deze olifanten hebben een nieuw thuis 

gevonden in Elephants World.  

Elephants World probeert naast het opvangen van olifanten de lokale bevolking ervan bewust te maken 

dat olifanten in de jungle horen en niet in een drukke stad. Wat veel mensen niet weten is dat een 

olifant erg sterk is, maar de rug van een olifant gebouwd is om maximaal 100 kg te dragen. Het zitje 

alleen weegt al 50 kg en daar komen dan nog eens passagiers bovenop. Maar dat is niet het enige 

probleem. Soms moeten olifanten langer dan 10 uur op een dag werken en krijgen ze veel te weinig 

voedsel.  

Elephants World 

Elephants World werd in 2008 opgericht als opvangcentrum voor olifanten. Het park ligt 32 km van de 

stad Kanchanaburi en 180 km van Bangkok. Het is een opvangcentrum voor zieke, oude en misbruikte 

olifanten. Ze kunnen in een natuurlijke omgeving genieten van hun welverdiende rust. Elephants World 

is een non-profit organisatie; donaties houdt het in stand. Met dit geld bieden ze de olifanten een zo 

goed mogelijk leven en proberen ze olifanten in nood te redden.  

Badderen met olifanten? 

Lijkt het je leuk om met olifanten te werken en te helpen om hen een beter leven te geven? Bij 

Elephants World heb je de kans om daaraan bij te dragen. Je voornaamste taken zullen bestaan uit het 

verzorgen van de olifanten, het eten bereiden of het schoonmaken van hun verblijf (waaronder 

olifantenpoep opruimen!). Je verblijf staat ook in het teken van voorlichting: je leert natuurlijk meer 

over de olifanten, en hun revalidatie, maar krijgt ook meer inzicht in de Thaise cultuur. Een leuke en 

onvergetelijke ervaring waarbij je zelfs in een week tijd een relatie met de geredde olifanten opbouwt! 

Let op:  

Het project bij Elephant World duurt 6 dagen en start altijd op maandag (tot en met zaterdag). 

Afhankelijk van de dag waarop het landarrangement van je reis eindigt, heb je een of enkele extra 

overnachtingen in Bangkok of Kanchanaburi nodig voordat je kunt starten bij Elephant World. Deze 

extra nachten en de transfer naar Kanchanaburi kun je zelf regelen of door ons laten verzorgen. Mocht 

je interesse hebben in deze verlenging geef het op bij boeking, dan sturen wij je een offerte.  

 

 

 



Indicatie van het programma: 

Maandag 

8.00 – 9.00 ontbijt 

9.00 – 10.30 registratie en betaling. Inchecken in kamer 

10.30 – 12.00 presentatie & regels 

12.00 – 13.00 lunch 

13.00 – 15.00 vrijwilligers en medewerkers ontmoeting 

15.00 – 17.00 olifanten badderen en voeden 

18.00 – 19.00 diner 

19.00 – 20.30 Thaise culturen les en thaise olifanten documentaire 

 

Dinsdag 

8.00 – 9.00 ontbijt 

9.00 – 10.30 olifantenpoep opruimen, fruit manden klaarmaken 

10.30 – 12.00 bana grass cutting 

12.00 – 13.00 lunch 

13.00 – 15.00 olifanteneten klaarmaken 

15.00 – 17.00 olifanten badderen en voeden / olifanten naar het bos brengen 

18.00 – 19.00 diner 

19.00 – 20.30 thaise taal les, thaise olifanten documentaire 

Woensdag 

8.00 – 9.00 ontbijt 

9.00 – 10.30 olifantenpoep opruimen, fruit manden klaarmaken 

10.30 – 12.00 modder bad schoonmaken 

12.00 – 13.00 lunch 

13.00 – 17.00 modderbad 

18.00 – 19.00 diner 

19.00 – 20.30 thaise taal les, thaise olifanten documentaire 

 

Donderdag 

8.00 – 9.00 ontbijt 

9.00 – 10.30 olifantenpoep opruimen, fruitmanden klaarmaken 

10.30 – 12.00 bana grass cutting en bana grass treatment 

12.00 – 13.00 lunch 

13.00 – 15.00 naar het bos 

15.00 – 17.00 kampvuur maken, eten koken, olifantengedrag observatie 

18.00 – 20.30 mahout & vrijwillger, culturele uitwisseling om het kampvuur 

 

Vrijdag 

8.00 – 9.00 ontbijt 



9.00 – 10.30 planten conservering bij thaise ceremonie, olifanten eten 

10.30 – 12.00 come back to EW 

12.00 – 13.00 lunch 

13.00 – 15.00 gras behandeling en gras planten 

15.00 – 17.00 drijven in River Kwai 

18.00 – 19.00 diner 

19.00 – 20.30 Thaise taal les, thaise olifanten documentaire 

Zaterdag 

8.00 – 9.00 ontbijt 

9.00 – 10.30 olifantenpoep opruimen, fruitmanden klaarmaken 

10.30 – 12.00 olifantenmest compost 

12.00 – 13.00 lunch 

13.00 – 15.00 bezoek aan the Death Railway & Cave 

15.00 – 17.00 bezoek Erawun waterval 

18.00 – 20.30 diner & afscheidsfeest 

Zondag 

Vertrek 

Ben ik geschikt als vrijwilliger? 

Als je over een normale conditie beschikt, boven de 18 jaar bent, niet bang bent om de handen uit de 

mouwen te steken, en als je meer wilt leren over olifanten én over Thaise cultuur dan ben je geschikt als 

vrijwilliger voor dit project. Bereid je goed voor en denk aan tips over eten en hygiëne, hoe je te 

beschermen tegen zon, hitte en insecten, allemaal zaken die van belang zijn voor een goed verloop van 

de reis. Onze mensen aan de telefoon staan altijd voor je klaar voor vragen die niet door deze website 

worden beantwoord. 

Wat is er in de avonduren te doen?  

Na afloop van het avondeten verblijven de meeste vrijwilligers in de gezamenlijke ruimte. Hier kun je 

onder het genot van een drankje (bier en fris) de dag doornemen of het leven van de olifanten met 

echte experts bespreken. Soms wordt een documentaire getoond, Thaise les gegeven of Thaise liedjes 

geoefend! Verder zijn Thaise masseuses aanwezig waardoor je de dag op een ontspannen manier afsluit. 

Heb ik een extra verzekering nodig?  

Ja, wanneer je vrijwilligerswerk in het buitenland gaat doen dien je een extra reisverzekering  af te 

sluiten, je kunt dit bij je eigen verzekering na vragen. Tegen een premie van € 3,65 per persoon per dag 

kunnen alle deelnemers van de vrijwilligersprojecten een reisverzekering afsluiten waarbij alle 

werkzaamheden zijn meeverzekerd. Dit is de combinatie B werelddekking met een toeslag van 35% ( 

risicotoeslag). 

Wat is de beste tijd om te gaan?   



Er is voor dit project niet een speciale periode in het jaar die als beste naar voren komt. Het 

regenseizoen ervaren wij niet als een belemmering. De tropische buien zijn doorgaans heftig, maar kort! 

Ook de werkzaamheden zijn dusdanig afwisselend dat hierbij ook niet te spreken is van ‘een beste’ 

periode.  

Kan ik mijn verblijf in het project verlengen?  

Ja, dit project kan, indien mogelijk qua bezetting, verlengd worden. Mocht je dit willen neem dan 

persoonlijk contact met ons op. 

Heb ik een ( werk ) visum nodig? 

Nee je hebt geen speciaal werkvisum nodig.  

Controleer altijd of je paspoort nog lang genoeg geldig is voordat je vertrekt. Een paspoort dient nog zes 

maanden geldig te zijn na terugkomst in Nederland. Een fotokopie van je paspoort is een uitkomst, 

mocht je dit document onverhoopt verliezen. 

Visum 

Als je korter dan 30 dagen in Thailand verblijft heb je geen visum nodig, mits je de Nederlandse of 

Belgische nationaliteit hebt. Een toeristenvisum (2 maanden geldig) is verplicht indien je langer dan 30 

dagen in Thailand verblijft. Het visumaanvraagformulier is in dat geval telefonisch aan te vragen bij het 

consulaat in Amsterdam of de ambassade in Brussel. De ambassade in Den Haag zit op de Laan Copes 

van Cattenburgh 123, telnr. is 070-3452088. 

Indien je niet de Nederlandse nationaliteit hebt dien je zelf bij de desbetreffende ambassade na te gaan 

of een visum voor jou voor het desbetreffende land wel of niet vereist is. Indien het wel vereist is 

verzoeken wij je vriendelijk dit visum zelf te regelen. 

Zijn er enige gezondheids- of veiligheidsrisico’s?  

Op je eerste dag in Elephants World krijg je een briefing over de veiligheid, hoe om te gaan met de 

olifanten en alle do’s and dont’s die gelden voor dit park. Voor wat betreft de benodigde medische 

vereisten verwijzen wij naar thuisvaccinatie.nl. Zij zijn volledig op de hoogte en beschikken over de 

meeste ‘up to date’ informatie. 

Wat zijn de overige uitgaven binnen het project?  

De extra kosten die je binnen dit project kan verwachten zijn de kosten voor drankjes (geldt niet voor 

koffie, thee, cacao en water), souvenirs (beperkt aantal) snacks en massages. 

Wat moet ik meenemen?  

 

- Bergschoenen / hikingschoenen ( ingelopen ) 

- Sandalen 

- Pet /hoed ter bescherming tegen de felle zon 



- Fleece trui / (regen) Jas 

- Handdoeken  

- Kleine dagrugzak 

- Zonnebrandcreme 

- Zaklamp / hoofdzaklamp 

Kan ik een 1- persoonskamer krijgen? 

Nee, het is niet mogelijk om een 1 – persoonskamer te boeken. In Bangkok kun je wel gebruik maken 

van een eenpersoonskamer.  Als je alleen boekt dan wordt je ingedeeld op een kamer voor 5 tot 7 

personen met mensen die hetzelfde of een vergelijkbaar programma volgen. Als je met 2 personen 

boekt dan is het wel mogelijk om een tweepersoonskamer te krijgen (indien beschikbaar).  

Hoeveel vrijwilligers kunnen maximaal aan dit project meedoen?  

Tussen de minimaal 2 en maximaal 15 vrijwilligers.  

Wie is mijn contact persoon tijdens het project?  

Tijdens het project zijn de eigenaren van het project je aanspreekpunt.  Elephant World Center Staff 

Mobile: +66 86 335 5332. 

Hoeveel uur per dag werk je?  

Een normale werkdag  ( kan per seizoen verschillend zijn ) begint na het ontbijt en duurt meestal tot een 

uur of 5. Tussen de middag heb je zo’n 2 uur voor de lunch of om te relaxen 

Communicatie ( is er mail of telefooncontact mogelijk op het project ? ) 

Er is in het park geen mogelijkheid om te e-mailen, wél is er bereik voor je mobiele telefoon. In 

noodgevallen: Elephant World Center Staff Mobile: +66 86 335 5332. 

Hoe kom ik bij het project? 

Het project ligt vlakbij Kanchanaburi. Je wordt in Bangkok opgehaald met een minivan en naar het 

project gebracht.  

 

 

 

 

 


