
 

 

Sri Lanka: Land van Olifanten  
 Unieke groepsreis in het teken van de wilde olifanten van Sri Lanka 

 Ervaar de jaarlijkse ‘Elephant Gathering’ van meer dan 300 olifanten rond het Minneriya Reservoir 

 Krijg inzicht in het leven van de Sri Lankaanse olifant en het ‘Human-Wildlife’ conflict; praat met experts, 
bezoek een opvangcentrum en ga in gesprek met lokale boeren 

 Bezoek de drie mooiste parken van Sri Lanka waar grote kuddes wilde olifanten nog hun thuis hebben 

 Ga op ‘game drive’ en wandelsafari in Wilpattu National Park, dat bekend staat om zijn lippenberen en 
luipaarden, die regelmatig worden gezien 

 Verblijf in een luxe lodge bij Gal Oya National Park en ga op bootsafari 

 
Samenvatting---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De olifant wordt in Sri Lanka al sinds meer dan 5000 jaar als heilig dier vereerd. Hij wordt tevens gehouden als 
werkdier en gebruikt voor talrijke religieuze ceremonies. Deze natuurreis is opgezet om juist de wilde olifanten in de 
vrije natuur in de spotlights te zetten en inzicht te krijgen in de dagelijkse confrontaties tussen olifanten en boeren 
op het platteland van Sri Lanka. Ook andere charismatische dieren, zoals de luipaard en de lippenbeer, worden 
regelmatig gezien. Het hoogtepunt is de jaarlijkse ‘Elephant Gathering’ in Minneriya. Een uitzonderlijke 
natuurbelevenis, die op vele lijsten wordt genoemd als een wildlife spektakel dat niet mag worden gemist. 

Uw reis wordt begeleid door een Engelstalige natuurgids die is afgestudeerd op WiIlpattu ‘Human Wildlife’ conflict in 
Sri Lanka. U begint in Colombo van waaruit u doorreist naar Wilpattu National Park, het grootste wildpark van Sri 
Lanka. Hierna reist u door naar Minneriya National Park. In het droge seizoen (juli t/m september) blijft dit park een 
oase voor al het wild. Vervolgens bezoekt u Gal Oya en Udawalawe National Park. U gaat in Gal Oya op bootsafari. In 
Udawalawe bezoekt u een gerenommeerd opvangcentrum waar verweesde olifanten worden voorbereid op een 
bestaan in de vrije natuur. U zoekt boeren thuis op en ervaart onder welke omstandigheden zij leven. U zult zien 
waarom het ‘Human-Wildlife’ conflict tussen de olifanten en mensen in Sri Lanka geen eenvoudige oplossing heeft. U 
sluit uw reis af in Colombo, waar een ervaren olifantenexpert aanschuift bij het afscheidsdiner.  



 

Overzicht---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Project informatie----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dag 1 

Aankomst Negambo. Transfer naar hotel. Verblijf Jetwing Beach hotel o.b.v. logies/ 
ontbijt.   

Dag 2 

Transfer Negambo – Wilpattu. Verblijf  Mahoora Explorer Tented Safari Camp o.b.v. 
volpension, inclusief activiteiten.   

Dag 3 

Verblijf Mahoora Explorer Tented Safari Camp o.b.v. volpension, inclusief activiteiten.  

Dag 4 

Transfer Wilpattu – Minneriya. Avond safari Minneriya Nationaal Park. Verblijf Deer park 
hotel o.b.v. logies/ ontbijt. 

Dag 5 

Transfer Giritale –  Gal Oya. Avond safari Gal Oya Nationaal Park. Verblijf Gal Oya Lodge 
o.b.v. logies/ ontbijt. 

Dag 6 

Boot safari Gal Oya Nationaal Park. Verblijf Gal Oya Lodge o.b.v. logies/ ontbijt.    

Dag 7 

Transfer Gal Oya – Udawalawe. Verblijf Mahoora Explorer Tented Safari Camp o.b.v. 
volpension, inclusief activiteiten.  

Dag 8 

Bezoek Elephant Transit Home. Verblijf Mahoora Explorer Tented Safari Camp o.b.v. 
volpension.  

Dag 9 

Transfer Udawalawe – Colombo. Afscheidsdiner met lokale  olifantenexpert. Verblijf Galle 
Face hotel o.b.v. logies/ ontbijt.     

Dag 10  

Transfer naar vliegveld Colombo voor uw vlucht naar Nederland/ België.  

 

 

 

 

De stichting Marjo Hoedemaker Elephant Foundation zet zich in voor de olifanten op het 
eiland Sri Lanka, in het gebied rondom het wildreservaat  Udawalawe. Dit gebeurt onder 
andere door te investeren in de lokale bevolking en goodwill te kweken voor de olifanten 
populatie. 

De stichting is 15 jaar geleden opgericht en oprichter Marjo Hoedemaker was gefascineerd 
door de omgang met olifanten in dit Aziatische land. In de natuur, als werkdier, maar ook 
in de cultuur en religie speelt het dier een grote rol. De bevolking groeit en heeft plaats 
nodig en dat gaat vaak ten kosten van de dieren. 

De stichting houd  zich vooral bezig met het “Human-Wildlife oftewel  Mens –Dier 
conflict“. Zorg begint, volgens de oprichter, bij de jeugd - die heeft nog steeds de 
toekomst. Voorlichting en onderwijs op scholen is een van de speerpunten. De stichting 
legt uit dat olifanten werk verschaffen en geld opbrengen via toerisme. Dat betekent  

http://www.marjohoedemaker.nl/


 

 

 

Dagprogramma-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

gidsen, hotels en souvenirs. Kortom, een toekomst voor de lange termijn. 

Daarnaast biedt de stichting ook directe hulp door het plaatsen van bijvoorbeeld 
elektrische afzettingen. Dit gaat in overleg met de lokale bevolking, maar ook na grondig 
veldwerk door studenten, die de natuurlijke trekroutes volgen en corridors open houden 
om de olifanten toch de gelegenheid te geven te trekken. Dit soort afzettingen zijn 
gelukkig vrij eenvoudig en goedkoop, zodat vele kilometers kunnen worden aangelegd en 
na aanleg de omheining aan de lokale bevolking kan worden overgedragen. Zij zorgen dan 
voor het onderhoud en het is hun eigendom. 

Ook is er een brug aangelegd om de kinderen in de natte periode toch naar school te 
kunnen laten gaan, en een gemeenschapshuis. Bij dit soort projecten legt de stichting uit 
dat dit dankzij de olifanten plaatsvindt en ze benadrukt de wisselwerking. Dat het werkt 
blijkt wel uit het feit dat de gebouwen er na 12 jaar nog steeds goed onderhouden uit 
zien. 

 

Uw reis begint eigenlijk al in Nederland. Op 18 juni heeft u een bijzondere kennismaking 
met de andere reizigers: u gaat olifantennagels vijlen in Amersfoort Dierenpark. All for 
Nature Travel ondersteunt deze stichting en heeft deze activiteit ingepland als 
kennismaking voor de groepsreis. De voorzitter van de Marjo Hoedemaker Elephant 
Foundation geeft u uitleg over de huidige situatie van de olifanten in Sri Lanka en u kijkt 
mee achter de schermen van de olifanten bij Dierenpark Amersfoort. En wie durft mag zelf 
ook de nagelvijl ter hand nemen…. 

 

 

Dag 1 – Negombo  

U komt aan op het vliegveld en wordt naar uw hotel in Negombo, een nabijgelegen 
badplaats, gebracht. Negombo is een historische plaats met een prachtig strand. Het 
wordt ook wel ‘klein Rome’ genoemd door de zichtbare invloed van de katholieke kerk. In 
de stad staan gebouwen die u herinneren aan de tijd dat de Nederlanders, Portugezen en 
Britten hier aanwezig waren. 

U verblijft in het prettige Jetwing Beach hotel o.b.v. logies/ ontbijt. Hier ontmoet u de rest 
van de groep en uw gids Mr. Puwathara; een Engelstalige natuurgids die is afgestudeerd 
op het ‘Human Wildlife’ conflict in Sri Lanka.   

Sri Lanka wildlife 

Ondanks haar relatieve kleine omvang - ongeveer de grootte van de Benelux-  is Sri Lanka 
één van de 35 biodiversity hotspots in de wereld. Meer dan 27% van de planten en 22% 
van de zoogdieren wordt als inheems beschouwd en komt dus nergens anders ter wereld 
voor. Tot de aansprekende dieren die hier voorkomen behoren lippenberen luipaarden, 
wilde zwijnen, Sambar- en axisherten, jakhalzen en......Aziatische Olifanten. Hiervan lopen 
er op dit kleine eiland nog 6.000 rond. Niet veel in vergelijking met 1900, toen leefden er 
nog 60.000! Door de intensieve jacht - met name op trofeeën - waren dat er in 1950 nog 
maar 1500.  

De komende dagen reist u naar een aantal bijzondere natuurparken in Sri Lanka. 

 

 

 



 

 

Dag 2 – Het grootse, ongerepte Wilpattu Nationaal Park 

De lagune van Negombo, die bekend staat om de vangst van kreeften, krabben en 
garnalen, is zeker een bezoek waard. Misschien kunt u een visveiling van dichtbij 
meemaken. Een bezoek aan deze markt is optioneel en kunt u aangeven bij uw gids. Na 
het ontbijt en een eventueel bezoek aan de vismarkt, vertrekt u naar Wilpattu Nationaal 
Park. Bij aankomst checkt u in in het Mahoora Explorer Tented Safari Camp, waar u 
verblijft o.b.v. volpension, inclusief activiteiten. Dit unieke en natuurvriendelijke 
tentenkamp wordt speciaal voor u opgezet en ook weer weggehaald na uw vertrek. 
Hierdoor wordt de natuur zo min mogelijk geschaad. ’s Avonds geniet u van uw eerste 
game drive en maakt u een nachtwandeling in het bosgebied rondom het kamp. Kijkt u 
goed mee: de lori (nachtaap) en het muishert worden hier regelmatig gezien. 

Wilpattu Nationaal Park 

Wilpattu is het grootste en oudste wildpark van Sri Lanka. Het park kenmerkt zich door 
haar vele meertjes en zandbanken. Olifanten, lippenberen, waterbuffels en ook luipaarden 
zijn hier zeer goed te spotten. Het park is door de politieke situatie lange tijd gesloten 
geweest voor het publiek en is daardoor een van de meest ongerepte bestemmingen van 
Sri Lanka.    

Dag 3 – Wilpattu Nationaal Park  

Vandaag gaat u de hele dag op safari in het park. Het grote voordeel is dat u dan veel 
verder komt dan de andere safari-auto’s met meer wildlife en minder toeristen. Verblijf 
Mahoora Explorer Tented Safari Camp o.b.v. volpension inclusief activiteiten.  

Dag 4 – Kuddes olifanten in Minneriya Nationaal Park 

Na het ontbijt reist u door naar Minneriya Nationaal Park. Aan het einde van de middag 
maakt u hier een game drive en zult u getuige zijn van het jaarlijkse wildlife spektakel ‘The 
Elephant Gathering’.  

Minneriya Nationaal Park & Elephant Gathering 

Gelegen tussen Habarana en Polonnaruwa, ligt het 8,890 hectare grote Minneriya 
Nationaal Park. In het droge seizoen (juli t/m september) blijft dit park een oase voor al 
het wild. Het Minneriyameer is dan de helft kleiner en op de oevers ontstaan verse 
graslanden. Dit trekt onder meer vele kuddes olifanten, tot wel 300 dieren. Een bijzonder 
natuurfenomeen!  

U verblijft in het Deer Park hotel in Giritale o.b.v. logies/ ontbijt. 

Dag 5 –  Gal Oya Nationaal Park 

Na het ontbijt maakt u zich klaar voor de rit naar Gal Oya Nationaal Park. Dit park is in 
1954 opgericht en ligt in het zuid oosten van Sri Lanka. De primaire functie van dit park is 
de bescherming van het Senanayake Samudra reservoir. Dit is het grootste meer van Sri 
Lanka.  

U verblijft in de luxe Gal Oya Lodge, geopend in 2014 en helemaal gebouwd volgens de 
laatste duurzaamheidsrichtlijnen. De lodge bestaat uit 9 huisjes die verspreid liggen over 
het beboste terrein. U kunt kennismaken met de Vedda’s, de inheemse bewoners van het 
park die profiteren van uw verblijf. ’s Avonds gaat u gelijk op game drive.  

Dag 6 – Zwemmende olifanten 

Gal Oya National Park is het enige park dat bootsafari’s aanbiedt. Het reservoir 
Senanayake Samudra ligt vol met kleine eilandjes, allen rijk aan een grote diversiteit 
vogels. Ook Sri Lanka’s grootste vogel de Javaanse Maraboe en de Roodwangmalkoha zijn 
hier te vinden.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Een hoogtepunt zijn de olifanten die in het droge seizoen regelmatig van eiland naar 
eiland zwemmen. De dieren zijn enorm kwetsbaar tijdens het zwemmen en als u geluk 
heeft kunt u deze gebeurtenis van een afstandje gade slaan. In de middag maakt u een 
wandeling met de Chief van de een lokale Vedda community door de jungle van zijn 
voorouders. Hij zal u een inzicht geven in hun vroegere bestaan als jagers en verzamelaars. 
U verblijft in de Gal Oya Lodge o.b.v. logies/ ontbijt.    

Dag 7 –  Udawalawe  

Vandaag reist u, na het ontbijt, af naar Udawalawe Nationaal Park. U heeft al vele andere 
mooie parken gezien, u reist hier niet naartoe om weer een ander mooi park te zien. U 
reist hier juist naartoe om kennis te maken met de omstandigheden waaronder vele 
boeren in Sri Lanka leven met de 6000 olifanten die zich vrij door Sri Lanka kunnen 
bewegen. Uw gids Puwathara heeft hier jaren onderzoek gedaan in dit gebied en hij kent 
de mensen en de situatie ter plaatse zeer goed. U komt op tijd aan voor de lunch in het 
duurzame Mahoora Explorer Tented Safari Camp, waar u de komende twee nachten 
verblijft o.b.v. volpension, inclusief activiteiten. 

Human/Elephant conflict 

De natuurparken in Sri Lanka zijn nagenoeg niet omheind en vormen een uitgebreid 
netwerk. De olifanten kunnen vrij gaan over het eiland. In het droge seizoen verzamelen 
de dieren zich vooral rond de waterreservoirs in de parken, maar in het regenseizoen 
verspreiden zij zich over het hele eiland op zoek naar voedsel. Hierdoor ontstaan 
conflicten met de lokale bevolking. Boeren proberen de olifanten te verdrijven omdat hun 
oogst regelmatig wordt vernietigd. U zoekt deze boeren thuis op en ervaart onder welke 
omstandigheden zij leven. U zult zien waarom het ‘Human-Wildlife’ conflict tussen de 
olifanten en mensen in Sri Lanka geen eenvoudige oplossing heeft.  

Dag 8 – Elephant Transit Home 

Udawalawe staat bekend om zijn olifanten, maar de belangrijkste reden om hier te komen 
is het Udawalawe Transit Home. Dit is een gerenommeerd opvangcentrum waar 
verweesde olifanten worden voorbereid op een bestaan in de vrije natuur. Al meer dan 
200 olifanten zijn op deze manier teruggebracht. U verblijft vanavond weer in het 
Mahoora Explorer Tented Safari Camp o.b.v. volpension. Als u nog geen genoeg heeft 
gekregen van olifanten kunt u optioneel kiezen voor een avondsafari in Udawalawe 
Nationaal Park (eigen kosten). 

Dag 9 – Terug naar Colombo 

Vandaag reist u terug naar Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka. ’s Avonds sluit u uw reis 
af met een afscheidsdiner, waar een ervaren olifantenexpert aanschuift. Zo kunt u de 
ervaringen van deze reis nog een keer op u in laten werken en de laatste vragen stelllen. U 
verblijft in het majestueuze Galle Face hotel o.b.v. logies/ ontbijt.     

Dag 10 – Einde reis 

Uw reis in Sri Lanka komt ten einde. U wordt naar het vliegveld gebracht in afwachting op 
uw vlucht naar Nederland/ België. Wij hopen dat u terug kijkt op een bijzondere 
ontmoeting met de olifanten en inzicht in de conflicten tussen mens en dier op Sri Lanka. 

Extensie opties 

Het is uiteraard ook mogelijk om langer in Sri Lanka te verblijven. Breidt uw reis uit met 
Yala National Park, een verblijf aan het strand, walvisexpedities of bezoek bijvoorbeeld 
Fort Galle dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. 

 

 

 

 

 

 



 

Reisdata----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 september tot en met 12 september 2016 

 

Kosten internationale groepsreis (6-8 personen)------------------------------------------------------------------------------------------ 

€ 2995,- per persoon, gebaseerd op verblijf in een tweepersoonskamer. Eenpersoonskamertoeslag €300,-. 

 

Inclusief:  

 Begeleiding van Engelstalige natuurgids 

 Volledig verzorgd vervoer, zoals omschreven in het dagprogramma 

 Alle maaltijden en activiteiten zoals omschreven in het dagprogramma  

 9 overnachtingen op 2-4 sterren niveau in een tweepersoonskamer 

 Entreegelden Nationale Parken 

 Een bijdrage aan de Marjo Hoedemaker Elephant Foundation 
Deze bijdrage is onderdeel van de investering die All for Nature doet in natuurbehoud. Jaarlijks wordt 
minimaal 10% van de omzet die wij realiseren op onze reizen teruggeïnvesteerd in 
natuurbeschermingsprojecten. 

 Dekking Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR garantie) 
 

Exclusief:  

 Internationale vlucht 

 Reis & annuleringsverzekering  

 Drankjes, fooi en persoonlijke uitgaven  

 Eventuele extra excursies 

 Luchthavenbelastingen 

 Bijdrage Calamiteitenfonds (€2,50 per boeking) 
Deze bijdrage is verplicht zodat u aanspraak kunt maken op de garantieregeling. 
 

 

Internationale vluchten--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Er zijn vele mogelijkheden om naar Sri Lanka te vliegen. Wij adviseren u graag en kunnen de vluchten ook voor u 
boeken. 

 

Het klimaat en beste reistijd--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sri Lanka heeft twee regenperiodes: één van half mei tot eind september die in het zuidwesten en westen van Sri 
Lanka veel regen brengt (de zuidwestmoesson, ook wel ‘yala’). Het noordoosten en het oosten van het eiland blijven 
vrij droog door de bergen op het centrale deel van Sri Lanka. De andere regenperiode vindt plaats van oktober tot 
half april en zorgt op het hele eiland voor neerslag (de noordoost moesson, ook wel ‘maha’). Hier zijn oktober, 
november en december de natste maanden.  

Sri Lanka heeft vrijwel het hele jaar door een aangename tropische temperatuur van 30 graden. In het noordoosten 
van het eiland zijn de verschillen tussen zomer en winter iets groter. In de zomermaanden ligt de temperatuur daar 
rond de 34 graden en in de winter komt het kwik niet hoger dan 28 graden. In het zuidwesten daarentegen zijn de 
verschillen op jaarbasis veel kleiner. De nachten in Sri Lanka zijn met 20 en 26 graden warm. In de berggebieden is 
het koeler; soms wel tien graden lager dan aan de kust. In de bergen is het overdag 20 tot 23 graden en daalt het 
kwik in de nachten naar ongeveer 10 tot 14 graden. 

  

http://www.allfornature.nl/over-ons/zeker-op-reis/
http://www.allfornature.nl/over-ons/zeker-op-reis/
http://www.calamiteitenfonds.nl/calamiteitenfonds/index.asp?uid=2


 

Onze bijdrage aan natuurbehoud-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Heeft u vragen over deze reis of wilt u boeken?------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dan kunt u contact opnemen met Annemiek van Gijn, de oprichtster van All for Nature Travel via tel.nr. +31 (0)348- 
448146 of annemiek.vangijn@allfornature.nl   
Zowel positieve als negatieve ervaringen met de natuur hebben haar geïnspireerd 
om haar eigen bijdrage aan natuurbehoud te leveren voor toekomstige generaties 
door middel van duurzaam toerisme. In 2010 richtte zij All for Nature Travel & 
Consultancy op.  

Als European Representative van TOFTigers en vanuit haar bestuursfunctie voor de 
FIN (Federatie voor Internationale Natuurbescherming) kent zij natuurbescherming 
als geen ander. In december 2015 was zij in Sri Lanka onderweg om deze reis uit te 
werken.  

“Een verweesde olifantenbaby die op zoek is naar melk bij het opvangcentrum in Udawalawe op Sri Lanka. Een 
angstige boer in het donker op zijn akker, die met groot licht schijnt en vuurwerk afsteekt om olifanten van zijn akker, 
die op het punt staat te worden geoogst, te verdrijven. Twee aandoenlijke keerzijden van dezelfde medaille. Beide 
zijden raakten mij diep en door middel van deze reis wil ik bijdragen aan een oplossing voor dit probleem,” aldus 
Annemiek van Gijn.  

 De reizen van All for Nature dragen zowel direct als 
indirect bij aan natuurbehoud. Direct in de vorm van 
een donatie of financiële inkomsten via de reis. 
Indirect doordat wij door middel van onze 
duurzame reizen de lokale bevolking inkomsten 
geven uit het behoud van de natuur. Voor meer 
informatie kijk op:  

Hoe draagt duurzaam toerisme bij aan 
natuurbescherming?  

 

 De stichting Marjo Hoedemaker Elephant 
Foundation zet zich in voor de olifanten op het 
eiland Sri Lanka, in het gebied rondom het 
wildreservaat  Udawalawe. Dit gebeurt onder 
andere door te investeren in de lokale bevolking en 
goodwill te kweken voor de olifanten populatie. 
Voorlichting en onderwijs op scholen is een van de 
speerpunten. Met deze reis draagt u bij aan het 
werk van de stichting.  

Onze partners, accommodaties en agenten worden zorgvuldig geselecteerd op basis van hun bijdrage aan een 
betere wereld. Het liefst maken wij gebruik van kleinschalige accommodaties die binnen de eigen familie worden 
gerund. Zij zijn altijd in lijn met het unieke karakter van de plaats die wordt bezocht, ze benadrukken de 
gastvrijheid van de bevolking en bekrachtigen de ongerepte natuur. 

Ons beleid op het gebied van MVO, duurzaam toerisme en natuurbescherming is weloverwogen en staat openlijk 
gepubliceerd op onze website: www.allfornature.nl/over-ons. Hierin staat ook geformuleerd dat minimaal 10% van 
de omzet die wij realiseren op onze reizen wordt terug geïnvesteerd in natuurbescherming. Zo weet u zeker dat 
uw reis optimaal bijdraagt aan het behoud van de natuur. 

mailto:annemiek.vangijn@allfornature.nl
http://www.allfornature.nl/over-ons/hoe-draagt-toerisme-bij-aan-natuurbescherming/
http://www.allfornature.nl/over-ons/hoe-draagt-toerisme-bij-aan-natuurbescherming/
http://www.allfornature.nl/over-ons
http://www.marjohoedemaker.nl/

