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De Marjo Hoedemaker Elephant Foundation (MHEF) is opgericht in juli 2001 naar aanleiding van het
40-jarige jubileum van Marjo Hoedemaker bij Dierenpark Amersfoort en zet zich in voor de
bescherming en het behoud van Aziatische olifanten in Sri Lanka. De populatie Aziatische olifanten
staat onder druk; hun leefgebied wordt steeds kleiner en daardoor komen de olifanten steeds vaker
in conflict met de mensen die daar ook wonen. Dit wordt ook wel het human-elephant conflict
genoemd en de MHEF zet zich in om deze conflicten op te lossen of te voorkomen.
Missie
Onze missie is een samenleving te creëren waar mens en olifant in vrede kunnen bestaan. Op de
eerste plaats door langlopende educatieve schoolprojecten te steunen, het bouwen van
voorzieningen op plaatsen waar de bevolking overlast heeft van olifanten, bescherming van de
bevolking om afrasteringen te plaatsen die voor mens en olifant geen schade berokkenen en
ongestoord gewassen kunnen groeien ten behoeve van de voedselvoorziening.
Doelstelling
De MHEF heeft als doel om een actieve bijdrage te leveren aan het in standhouden van de Aziatische
olifanten door het ondersteunen van de zorg voor het voortbestaan van de Aziatische olifanten,
zowel materieel als immaterieel. Door begrip en interesse te kweken voor de Aziatische olifanten,
onder andere door het verstrekken van informatie, het uitgeven van publicaties en het organiseren
van educatieve projecten, wil de MHEF bijdragen aan het oplossen van het human-elephant conflict.
Daarnaast ondersteunt het MHEF onderzoek naar Aziatische olifanten die direct of indirect bijdragen
aan de instandhouding en behoud van deze unieke soort.
Deze doelstelling bereiken wij door een intensieve en unieke directe samenwerking aan te gaan met
in situ projecten. Deze projecten geven wij financiële steun, maar we zijn ook bereid om ze te
steunen met kennis en kunde. Het MHEF heeft goede contacten met de lokale bevolking die werkt
aan het oplossen van de conflicten tussen mensen en olifanten. Een van de contacten waar het
MHEF al jaren mee werkt is Jayantha Jayewardene, een natuurbeschermer in Sri Lanka die lokale
projecten coördineert die direct bijdragen aan het welzijn van de lokale bevolking en de olifanten in
dat gebied. Dit maakt de MHEF zo uniek; de projecten worden vanuit het land van herkomst
geïnitieerd en gecoördineerd. Een directe samenwerking met een direct effect.
Het werk van de MHEF richt zich niet alleen op projecten die direct bijdragen aan olifanten, maar
ondersteunt juist ook projecten die de lokale bevolking goed doen. Als de lokale bevolking op een
duurzame manier kan leven en in hun onderhoud kan voorzien, als de mensen hun oogst niet
verliezen aan olifanten, als de kinderen naar school kunnen en leren hoe zij hun land en natuur
kunnen behouden en beschermen en een toekomst voor zichzelf kunnen opbouwen, kortom als
mensen leren om met olifanten in hun gebied samen te leven, zullen er minder conflicten zijn die
nadelig zijn voor de olifanten en de mensen en zal de populatie olifanten kunnen blijven
voortbestaan. Ook de komende vijf jaar zal onze stichting zich volop blijven inzetten voor de
bescherming en het behoud van de Aziatische olifanten.

Verwerving van inkomsten
De Marjo Hoedemaker Elephant Foundation is afhankelijk van donaties. Een groot deel van de
donaties worden gedaan naar aanleiding van lezingen en rondleidingen door Marjo Hoedemaker.
Daarnaast worden er incidenteel extra fondsenwervende acties georganiseerd in DierenPark
Amersfoort. Verder verwachten we inkomsten uit het boek van Marjo Hoedemaker en Marco
Bosmans (Van Beestenboel tot hokjesgeest). Tot slot ontvangen wij ook inkomsten uit ons
lidmaatschap van Globe Guards. Jaarlijks doen wij mee met hun veiling. Wij zijn al onze donateurs
dankbaar voor hun steun voor onze stichting en hopen dat zij ook de komende periode betrokken
blijven. Voor een overzicht van onze activiteiten verwijzen wij u naar onze website:
https://marjohoedemaker.nl/bestuur/
Beheer en besteding van het vermogen
Het vermogen van de stichting staat op een spaarrekening en er wordt niet belegd. Projectaanvragen
worden alleen gehonoreerd na overleg van het bestuur. Voor een overzicht van onze balans en staat
van baten verwijzen wij u naar onze website: https://marjohoedemaker.nl/bestuur/
Overzicht bestuur per 2022:
M.J.A. Hoedemaker
S. Bouwman
R. Sevink
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurstaken.
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