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Beste olifanten liefhebber, 

Je hebt ElephantsWorld in Thailand bezocht en je hebt het geluk gehad om 

olifanten van heel dichtbij te mogen meemaken. Dit was vast en zeker een 

indrukwekkende ervaring! Wil jij je ervaringen met ElephantsWorld delen met je 

klasgenootjes? Dit kan je doen door een spreekbeurt over ElephantsWorld te 

houden. 

Op veel plaatsen waar de olifanten werken, worden ze niet goed behandeld. 

Daarom is er ElephantsWorld. Wij werken voor de olifanten en de olifanten niet 

voor de mensen. Vertel dit aan je klasgenootjes en op deze manier werk je 

eraan mee dat de olifanten een beter leven krijgen in de toekomst. 

Lees de informatie door en je kunt alles gebruiken voor je spreekbeurt. Je zal 

leren over de geschiedenis van de olifant in Thailand, over ElephantsWorld en 

onze olifanten en ook zal je meer te weten komen over de Aziatische olifant. 

Natuurlijk kan je ook over jouw eigen ervaringen op ElephantsWorld vertellen. 

Ook kun je op onze facebook kijken voor meer foto’s of op onze website 

www.elephantsworld.org en www.facebook.com/elephantsworld.  

Als je meer wilt doen voor ElephantsWorld, dan kun je een actie voor onze 

olifanten doen. Op de laatste pagina kun je verder lezen hoe en waarom wij 

jouw hulp nodig hebben!  

Veel succes en we geven je een dikke vette olifanten knuffel! Heb je vragen, 

dan kun je ons emailen op 

education@elephantsworld.org. 

Groetjes, Agnes  

http://www.elephantsworld.org/
http://www.facebook.com/elephantsworld
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Geschiedenis van ‘ElephantsWorld’ en de Aziatische olifant 
Olifanten zijn het grootste landdier ter wereld en zijn een bedreigde diersoort. In 

Thailand is de olifant een belangrijk symbool. Vroeger werden olifanten in 

Thailand gebruikt om in het bos te werken. Hier versleepten ze boomstammen 

het bos uit, van plekken waar auto’s niet konden komen. De regering van 

Thailand verbood het kappen van bos in 1988. Het gevolg was dat de mahouts 

(verzorgers) met hun olifanten geen werk meer hadden. Veel mahouts namen 

hun olifanten mee op straat om te bedelen voor geld en eten. Sommigen 

mahouts lieten toeristen op hun olifant rijden voor geld, dit is een hele grote 

toeristenattractie in Thailand geworden. 

 

Olifanten die werken in het bos 
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Houtindustrie - Ondanks dat het werken in het bos met olifanten verboden is, 

wordt het toch nog gedaan. Olifanten zijn heel sterk en kunnen met hun slurf 

500 kilogram tillen, ze zijn ook kleiner dan machines en kunnen daardoor overal 

komen. Het is heel gevaarlijk voor de olifanten om in het bos te werken. Als een 

olifant zijn been breekt dan moet de mahout hem in het bos achterlaten. 

Hierdoor sterft de olifant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijden op de olifant -Veel toeristen weten niet dat het rijden op de rug van een 

olifant niet goed is. De rug van een olifant is niet zo sterk, deze is maar gebouwd 

voor 100 kilogram. Vaak wordt er op de rug van 

de olifant een ijzeren stoel gezet die 50 kilogram 

weegt en dan komen er nog 2 volwassen 

mensen op zitten. Dit is te zwaar voor de rug 

van de olifant. Net zoals mensen kunnen ze 

meer gewicht dragen met hun nek dan met 

hun rug. De sterkste delen van een olifant zijn 

de nek en slurf. Olifanten kunnen met hun nek 

wel 500 kilogram dragen. De belasting van hun 

rug is niet het enige probleem. De olifanten 

werken vaak 8 tot 10 uur per dag en ze krijgen 

ze niet genoeg of niet gevarieerd eten.  
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Bedelen op straat - De olifanten 

die op straat bedelen, hebben 

een zwaar leven. Je kunt je 

voorstellen dat een stad geen 

goede omgeving is voor een 

olifant. Er is overal lawaai, 

toeterende auto’s, de straat is 

hard en heet, ze krijgen vaak niet 

genoeg eten en slapen ergens 

onder een brug. De poten van 

een olifant zijn heel gevoelig en 

gaan stuk door het lopen op het 

hete asfalt. Er waren ook veel 

verkeersongelukken met 

olifanten. Om deze reden heeft de Thaise regering het bedelen met de 

olifanten verboden in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Als de politie 

mahouts ziet bedelen met hun olifant worden ze gearresteerd. Buiten de 

hoofdstad van Bangkok gebeurt het helaas nog vaak dat de olifanten op straat 

werken. Er wordt aan gewerkt om ook dit te stoppen! 

 

Circus – Olifanten worden 

getraind om te werken in een 

circus. Ze worden mishandeld 

om ervoor te zorgen dat ze 

kunnen schilderen, op hun voor- 

of achterpoten kunnen staan 

en andere trucjes kunnen doen. 

Als gevolg vergroeien de 

botten van jonge olifanten en 

krijgen ze hierdoor veel 

problemen als ze ouder 

worden. Het leven in een circus 

is heel onnatuurlijk voor deze 

giganten en ze worden vaak 

niet goed behandeld.  



 
 
  Save elephants 
 

 
ElephantsWorld – Where we work for the elephants                           
 

 

Doordat er op veel plekken niet goed voor de olifanten wordt gezorgd is er een 

alternatief nodig. ElephantsWorld is opgericht in mei 2008 en is een veilige plek 

voor deze mishandelde dieren. Wij zorgen voor oude, zieke en mishandelde 

olifanten. Ze hoeven hier niet meer te werken, het is als een vakantieland voor 

hen. Als je op bezoek komt bij ElephantsWorld dan werk jij voor de olifanten. De 

hele dag draait om hun favoriete activieit, eten. Je maakt eten voor de 

olifanten, voert  de olifanten en kijkt naar ze in de  rivier.  

Ons motto is: ‘Wij mensen werken voor de olifanten en de olifanten werken niet 

voor ons.’ 
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De olifanten van ElephantsWorld 
ElephantsWorld heeft 12 olifanten (augustus 2014). Ze komen van verschillende 

plaatsen in Thailand. Onze olifanten hebben gewerkt in het bos, met toeristen 

op hun rug of als straatolifant. Malee bijvoorbeeld werkte in Bangkok als 

straatolifant en werd daar aangereden. Nu is ze in ElephantsWorld, waar ze niet 

meer hoeft te werken en een goed leven heeft. 

Wat eten onze olifanten? 

Onze olifanten krijgen verschillende soorten fruit, groenten en groenvoer te 

eten. Ze eten niet allemaal hetzelfde, omdat ze bepaalde dingen niet lekker 

vinden of omdat ze geen kiezen meer hebben en geen harde dingen kunnen 

eten. Het voedsel dat we geven aan onze olifanten: bananen, pompoen, 

suikerriet, gras, bananenbomen, papaya, watermeloen, mais, aardappel, 

ananas, etcetera. Ook eten ze bamboe dat ze kunnen vinden in het bos 

rondom ElephantsWorld als het genoeg heeft geregend. Onze oudste olifanten, 

zonder kiezen, voeren wij ook sticky rice met pompoen en extra voedingstoffen 

zoals calcium, proteine en vitamines.  

 

Van links naar rechts: komkommer, papaya, pompoen, mais en gele bananen. 
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Songkran – Songkran is genoemd naar het Thaise nieuwjaar. Ze houdt van het 

water. Voordat ze hier kwam heeft ze een heel zwaar leven gehad. Ze was heel 

erg zwak toen ze hier kwam in 2009, doordat ElephantsWorld haar speciaal 

voedsel heeft gegeven (sticky rice met pompoen) is ze weer aangesterkt. Zie op 

de foto hieronder de grote verandering die ze heeft doorgemaakt. Ze is nu 

weer sterk en ziet er gezond uit. 
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Aum Pan - is onze oudste olifant, ze is geboren in 1939. Ze heeft in het bos 

gewerkt en ze was aanwezig bij feestelijke ceremonies bij een tempel. Haar 

eigenaar heeft haar aan ElephantsWorld gegeven, omdat ze te oud was om te 

werken en omdat ze als enige olifant nog over was. Olifanten zijn kuddedieren 

en het is daarom beter  voor haar om bij de andere olifanten te zijn. Aum Pan 

heeft als enige olifant op ElephantsWorld een goed leven gehad. 
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Johnny – Hij is onze jongste olifant en is geboren is 2007. De bedoeling was dat 

Johnny een straat olifant zou worden. Een bedrijf heeft Johnny gekocht en aan 

ElephantsWorld gegeven. Hier zal hij voor altijd blijven. 
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Rom Sai - Rom Sai is onze enige oudere mannelijke olifant. Hij is geboren in 1980. 

Hij heeft gewerkt in Noord-Thailand in het bos. Rom Sai is blind aan 1 oog. 

Waarschijnlijk heeft een tak in het bos zijn ene oog blind gemaakt. 
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Malee – Haar naam betekend ‘mooie bloem’. Ze is geboren in 1969 en heeft 

gewerkt als een straatolifant in Bangkok. Daar werd ze aangereden door een 

auto en was ze zwaargewond. Gelukkig is ze nu op ElephantsWorld waar ze niet 

meer hoeft te werken. Wel zal ze altijd problemen houden met haar linker 

achterbeen. Malee is de hartsvriendin van Somboon. 
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Somboon – Somboon had een zwaar leven waar ze werkte in het bos. Hierna 

werd ze een straatolifant en uiteindelijk storte ze neer in een kamp, ze kon niet 

meer op haar benen staan. Ze is de hartsvriendin van Malee, ze staan altijd 

samen. 
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Kammoon – Zij is geboren in 1949. Ze heeft gebedeld op de straat en heeft 

gewerkt met toeristen op haar rug. Ondervoed en zwak moest ze op de foto 

met toeristen in Thailand. Kammoon is onze dikste olifant, omdat ze altijd veel 

eet. Ze weegt 3500 kilogram! 
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LamDuan – LamDuan is geboren in 1956. Ze heeft gewerkt in het bos en in een 

trekking kamp. Ze is blind aan twee ogen. We weten niet hoe ze blind is 

geworden. 
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Wasana – Ze is geboren in de vroege jaren 50. Ze heeft haar hele leven gewerkt 

in een trekking kamp, met toeristen op haar rug. Ze kreeg niet voldoende eten 

daar en moest hard werken. 
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Bow – Bow is geboren in 1944. Bow werkte met toeristen op haar rug in een 

trekking kamp, kreeg niet voldoende eten en werkte hele lange dagen. Toen ze 

op ElephantsWorld aankwam in 2014 was ze heel erg zwak, nu gaat het een 

stuk beter met haar. 
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Tangmo – Haar naam betekend watermeloen in het Thais. Toen ze op 

ElephantsWorld aankwam was ze heel erg dun, doordat ze niet voldoende eten 

kreeg waar ze werkte. Ze loopt heel erg snel en ze houdt heel veel van eten. 

 

Gai-Na – Gai-Na is geboren in de jaren 60. Haar eigenaar heeft haar naar 

ElephantsWorld gebracht, omdat hij haar op een goede plek wil hebben. Haar 

mahout is al langer dan 20 jaar bij haar. 
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De Aziatische olifant 
 
De olifanten die we hebben op ElephantsWorld zijn Aziatische olifanten. 

Aziatische olifanten zijn van nature kuddedieren. In het wild leven ze in een 

kudde met vrouwtjes en jonge mannetjes. Er is 1 vrouwelijke leider. De volgende 

informatie kun je gebruiken voor je spreekbeurt. Je kunt lezen over het leven van 

olifanten in gevangenschap, olifanten in het wild en over de olifant in het 

algemeen. 

Olifanten in gevangenschap  

1) Hoeveel liter water drinkt een olifant per dag? 

De Aziatische olifanten drinken 80 tot 200 liter water per dag. Per keer kunnen ze 

in hun slurf tot 10 liter water opzuigen. 

2) Hoe goed kunnen de olifanten zien? 

Een olifant ziet niet erg goed. Olifanten kunnen maar 30 meter vooruit kijken. Na 

30 meter wordt hun zicht steeds slechter. Het blijkt dat olifanten beter kunnen 

zien wanneer het schemert dan overdag. Doordat olifanten niet zo goed 

kunnen zien, hebben ze beter ontwikkelde reuk en gehoor.  

3) Hoe praten olifanten met elkaar? 

- Ze gebruiken hun slurf om verschillende geluiden te maken. Trompeteren 

en met hun slurf tegen de grond aan slaan. 

- Ze rommelen 

- Infra tonen 

- Vibraties via de grond 

De voeten van olifanten zijn heel gevoelig. Ze kunnen vibraties voelen op 16 

kilometers afstand.  

4) Hoeveel kilogram eet een olifant per dag? 

Aziatische olifanten eten ongeveer 150 kilogram per dag. Ze eten gemiddeld 16 

tot 18 uur per dag. Ze verteren ongeveer 40% van al het eten wat ze eten. Dat 

betekend dat veel eten niet verteerd wordt en er dus ook weer uit gaat. Dit is 

heel goed voor de natuur eromheen, omdat hierdoor ook nieuwe planten 

groeien.  

5) Hoeveel slaapt een olifant per dag? 

Olifanten slapen 4 tot 6 uur per dag, ze slapen liggend. Alleen wanneer 

olifanten ziek zijn, slapen ze staand. 
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6) Hebben de olifanten in gevangenschap een chip?  

Aziatische olifanten die in gevangenschap leven hebben een chip achter hun 

linkeroor. In deze chip staat een dossier van de olifant, zoals ook veel honden 

dat hebben. Hun geboorteplaats, geboortedatum en bloedgroep staat hier 

bijvoorbeeld in. Met een speciaal apparaat kan de chip uitgelezen worden. 

7) Hoe kun je een olifant herkennen die in een bos heeft gewerkt? 

Een olifant die in een bos heeft gewerkt kun je herkennen aan: 

- De gaten in zijn oren 

- Gescheurde nagels en slechte voeten 

- Helemaal blind of aan 1 oog blind 

 

Ook wilde olifanten kunnen blind raken door de dichte bebossing, door de 

takken van de bomen. 

8) Hoe vaak wisselt een olifant zijn tanden? 

Een olifant wisselt zijn 4 kiezen 6 keer in zijn leven. De olifant verliest zijn laatste 

kiezen rond zijn zestigste levensjaar. Hierna kan de olifant bijna geen hard 

voedsel eten. Doordat ze niet voldoende kunnen eten, zullen ze overlijden. In 

gevangenschap krijgt een olifant genoeg zacht voedsel waardoor een olifant 

70 to 90 jaar oud kan worden. 

9) Hoe lang blijft een baby olifant bij zijn moeder? 

Een babyolifant die in gevangenschap wordt geboren, blijft bij zijn moeder 

totdat hij 2 jaar is, tot dan krijgt hij nog borstvoeding. In het wild blijft een baby 

olifant tot 5 jaar bij zijn moeder. 

10)Wat gebeurd er als een baby olifant vroeg bij de moeder weggehaalt 

wordt en dus ook te weinig moedermelk binnen heeft gekregen? 

Als een baby olifant een tekort aan moedermelk heeft, krijgt hij te weinig 

calcium binnen, daardoor groeien zijn botten niet goed genoeg. Doordat de 

botten niet goed groeien, krijgt de olifant later veel problemen. Olifanten melk 

heeft veel vet en protein.  
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11) Kan een tamme olifant weer terug in het wild leven? 

Een tamme olifant kan niet overleven in de wilde natuur. In het wild leven alle 

vrouwtjes olifanten samen in een groep, het oudste vrouwtje is de baas (de 

matriarch). Als een baby olifant gevangen wordt, krijgen ze geen opvoeding 

van de andere olifanten, maar van mensen. Ze leren dus niet waar ze eten en 

drinken kunnen vinden. Ook leren ze niet hoe ze natuurlijke medicijnen kunnen 

vinden, om zichzelf natuurlijk te genezen, bijvoorbeeld wanneer ze wormen 

hebben. Dit leren ze normaal van de oudere olifanten. Het oudste vrouwtje 

heeft hier de meeste kennis over. 

12) Hoeveel baby’s kan een olifant krijgen? 

Een olifant kan maar 1 baby tegelijkertijd krijgen. Maar in haar hele leven kan 

een olifant wel rond de 5 of zelfs 6 baby’s krijgen. Vanaf het 15e jaar kan een 

vrouwtjeolifant een baby krijgen. Olifanten zijn 18 tot 22 maanden zwanger. Dat 

is dus veel langer dan bij de mensen. 

Wilde olifanten 

1) Hoeveel olifanten leven er in het wild in Thailand? 

Er zijn ongeveer 2000 wilde olifanten in Thailand. In Kanchanaburi zijn er 

ongeveer 200. Deze olifanten leven vlakbij ElephantsWorld. In dit gebied worden 

ze beschermd. 

2) Hoeveel olifanten leven in gevangeschap in Thailand? 

Er zijn ongeveer 3000 olifanten die in gevangeschap leven in Thailand. Dat is 

veel meer dan de olifanten die in het wild leven jammer genoeg. 

3) Op welke leeftijd verlaat het mannetje de groep? 

Een mannetjes olifant komt in de puberteit als hij ongeveer 15 jaar oud is. Als hij 

zo oud is dan gaat hij weg van de kudde en leeft hij alleen verder. 

4) In wat voor groep leven de olifanten samen? 

Wilde Aziatische olifanten leven met hun familie. Het oudste vrouwtje van de 

familie is de baas (de matriarch). Alle olifanten luisteren naar haar. Ze leven in 

kleine groepen samen met alleen maar vrouwtjes en jonge mannetjes (tot 15 

jaar). 
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De olifant 
 

1) Hoe blijft een olifant koel? 

Een olifant kan alleen maar bij zijn teennagels zweten. Dat zorgt maar voor een 

beetje afkoeling. Om verder af te koelen gooit de olifant modder en water op 

zichzelf met zijn slurf. De olifant heeft hele grote oren, daarmee kan hij heen en 

weer wapperen om af te koelen. 

2) Hoe beschermen de olifanten zich tegen de muggen en de zon? 

De olifant gooit modder over zichzelf heen om af te koelen, maar de modder 

zorgt er dan ook meteen voor dat de zon zijn huid niet verbrandt en dat er geen 

muggen op komen. De modder wordt als een soort zonnebrandcreme gebruikt. 

3) Hoe noem je de persoon die voor de olifanten zorgt in Thailand? 

De persoon die voor de olifanten zorgt wordt in Thailand de Mahout genoemd. 

4) Hoeveel nagels heeft een olifant op zijn voor en achterpoten? 

De Aziatische olifant heeft 5 nagels op zijn voorpoot en 4 nagels op zijn 

achterpoot, dus 10 nagels voor en 8 nagels achter. De Afrikaanse olifant heeft 4 

nagels op zijn voorpoot en 3 nagels op zijn achterpoot, dus 8 nagels voor en 6 

nagels achter.  

5) Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Aziatische en Afrikaanse 

olifanten? 

Zonnebrand: Aziatische olifanten zijn bos olifanten. Ze zijn gewend aan 

schaduw, als ze te lang in de zon staan zonder bescherming kunnen ze 

verbranden. Afrikaanse olifanten leven op de Savanne en zijn juist wel gewend 

aan de zon. Zij kunnen niet verbranden.  

Grootte: Afrikaanse olifanten zijn ongeveer een meter groter dan Aziatische 

olifanten, ook hun oren zijn een stuk groter. 
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Je eigen ervaringen  
Vertel je klasgenootjes over je eigen ervaring op ElephantsWorld! Laat foto’s 

zien die jullie hier gemaakt hebben. Ook dit filmpje kun je gebruiken in je 

spreekbeurt: http://youtu.be/uJcf1xvUVM0. Hierin zie je hoe kinderen voor 

voedsel zorgen voor onze olifanten.  

Via deze dropbox link kun je foto’s vinden die je kunt gebruiken voor je 

spreekbeurt: 

https://www.dropbox.com/sh/p9cwwuwxwb567gj/AABCWpBd81Ed4k55cbH38J

uZa?dl=0 

Ook de volgende filmpjes kun je gebruiken: 

- Deze video laat zien wie ElephantsWorld is: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLFh2McYLrxoRXNGhW-xlHWXU2Ig9_0b5W 

- Met deze video kun je goed laten zien wat voor activiteiten je hebt gedaan 

op ElephantsWorld: http://youtu.be/_-GypagNkzQ 

- Met Google streetview kun je ElephantsWorld bezoeken vanuit jouw huis!:  

https://www.google.co.th/maps/@14.138506,99.323932,3a,75y,88.49h,63.62t/dat

a=!3m5!1e1!3m3!1szCNeS_cl6vSffno_LwgHwg!2e0!3e5?hl=th 

  

http://youtu.be/uJcf1xvUVM0
https://www.dropbox.com/sh/p9cwwuwxwb567gj/AABCWpBd81Ed4k55cbH38JuZa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/p9cwwuwxwb567gj/AABCWpBd81Ed4k55cbH38JuZa?dl=0
http://www.youtube.com/playlist?list=PLFh2McYLrxoRXNGhW-xlHWXU2Ig9_0b5W
http://youtu.be/_-GypagNkzQ
https://www.google.co.th/maps/@14.138506,99.323932,3a,75y,88.49h,63.62t/data=!3m5!1e1!3m3!1szCNeS_cl6vSffno_LwgHwg!2e0!3e5?hl=th
https://www.google.co.th/maps/@14.138506,99.323932,3a,75y,88.49h,63.62t/data=!3m5!1e1!3m3!1szCNeS_cl6vSffno_LwgHwg!2e0!3e5?hl=th
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Help ons met een actie. Buy one bunch of bananas, save 

the elephants! 
Je helpt ElephantsWorld door aan al je klasgenootjes te vertellen over de 

olifanten. Je kunt ons ook op nog een andere manier helpen. Een olifant eet 

ongeveer 150 kilogram per dag. Het lievelingseten van olifanten zijn bananen, 

maar ze eten ook heel veel andere groentes en fruit. Het kost ElephantsWorld 

veel geld om al onze olifanten te voeren. 

Daarom hebben wij jouw hulp hard 

nodig! Het idee achter deze actie is om 

wereldwijd kleine bedragen op te halen, 

om bananen te kopen voor onze 

olifanten. Als iedereen 1 tros bananen 

doneert, hebben onze olifanten veel te 

eten. 

 

Volg dit stappenplan om ons te helpen: 

1. Vraag aan jouw juffrouw of meester of je geld mag ophalen voor de olifanten in 

ElephantsWorld.  

2. Vertel je klasgenoten over ElephantsWorld door middel van een spreekbeurt, 

zodat ze weten wie wij zijn. Je kunt ook de poster uitprinten op A3 en deze 

gebruiken. 

3. Vraag aan al je klasgenootjes of zij ElephantsWorld willen steunen door ons een 

tros bananen te geven. Je kunt hen vragen om het bedrag van 1 tros bananen 

aan jou te geven. (Kijk van tevoren in de winkel hoeveel dit  is.) 

4. Zodra je een geldbedrag bij elkaar hebt, kun je met behulp van je ouders dit 

storten naar ElephantsWorld. Stuur ons een email en wij sturen jou de 

bankgegevens toe. 

5. Van het geld dat jij hebt opgehaald voor ons, kopen wij bananen voor onze 

olifanten. 

6. Als wij jouw donatie hebben ontvangen dan sturen wij jouw een foto terug van 

onze olifanten die jullie gedoneerde bananen eten.  

7. Je kunt ons ook een foto van jouw actie toesturen die we op facebook zetten. 

Noem hierbij ook de naam van jouw school. We kunnen de naam van jouw 

school op 1 van onze olifanten schrijven en hiervan een foto toesturen! 

 

Met het geld dat jij ophaalt kopen wij bananen voor onze olifanten!  

Als je vragen hebt of ons wilt laten weten hoe goed jouw actie is afgelopen dan 

kun je Agnes emailen op education@elephantsworld.org. Succes en een 

olifantenknuffel! 

mailto:education@elephantsworld.org
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Hoe besteedt ElephantsWorld haar inkomsten? 
ElephantsWorld is een non-profit organisatie, dit betekend dat wij geen winst 

maken. Al het geld dat wij binnen krijgen gaat naar onze olifanten en alles wat 

daarbij komt kijken. Hieronder vind je hoe het geld verdeelt wordt. De inkomsten 

die wij binnenkrijgen krijgen wij voornamelijk van het entreebedrag dat onze 

bezoekers betalen, een gedeelte krijgen wij binnen via donaties. 
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Antwoorden op de quiz 
Hier volgen de antwoorden op de quiz. Je kunt je klasgenootjes ook een 

certificaat geven voor het leren over de olifanten en het beantwoorden van de 

quiz! 

Olifanten vragen 

1. Olifant 

2. 5 nagels aan de voorpoot en 4 nagels aan de achterpoot 

3. 24 uur 

4. 150 liter 

5. 6 keer 

 

Puzzel 

1. Olifanten 

2. Malee 

3. Mahout 

 

Goed of fout 

1. Fout (de chip zit achter het linker oor) 

2. Goed 

3. Fout (olifanten zijn 18 – 22 maanden zwanger) 

4. Goed 

5. Goed  
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