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Doelstelling van Stichting Support Somboon Legacy Foundation
1. olifanten in Thailand die om welke reden dan ook misbruikt worden rechten geven
en een kans op een betere leefomgeving
2. bescherming van wilde olifanten in de provincie Kanchanaburi
3. het aanplanten van een natuurlijk bos in de provincie Kanchanaburi
4. het verrichten van alle verdere handelingen die met het hier bovenstaande in de
meest ruime zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
5. bewustzijn creëren door educatie over olifanten, situatie wilde olifanten en lot
olifanten in de toeristenindustrie
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
1.

De stichting te positioneren bij profit en non-profit organisaties

2.

Het doorbreken van de vicieuze cirkel van olifanten uit het wild halen

3.

Het investeren in de continuïteit van inkomsten om olifanten in hun dagelijkse
levensbehoefte te voorzien

De geldmiddelen/inkomsten van de stichting bestaan uit:
1.

Donaties

2.

Subsidies en sponsorgelden

3.

Verkrijgen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift

4.

De inkomsten die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande
activiteiten
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De wereld in Lockdown
In maart 2020 kreeg de hele wereld te maken met de Covid-19 pandemie. Grenzen
werden gesloten en toerisme viel stil. Iets wat we nog niet eerder hebben
meegemaakt en wat grote gevolgen heeft voor mens, dier en de economie.
Voor Somboon Legacy Foundation in Thailand had dit grote gevolgen. Thailand ging
direct op slot, niemand mocht het land meer in. Een avondklok werd ingevoerd.
Nadat men bij de foundation met vol enthousiasme en hard werken in 2019 was
gestart met het opzetten van dit hands-off olifantenproject werd het in 2020 een
kwestie van overleven en overeind zien te blijven.
Het project is nog in de beginfase en er moet veel werk verricht worden. Veel werk
waar de hulp van vrijwilligers ter plaatse hard nodig is.
Daarnaast is naamsbekendheid zien te krijgen een van de voornaamste taken en dat
is het beste te bereiken met mond op mond reclame die men krijgt door positieve
ervaringen van bezoekers en vrijwilligers. De eerste maanden van 2020 verliepen
uitstekend, er werd hard gewerkt door meerdere vrijwilligers ter plaatse in
Thailand: er waren geregeld bezoekers. In maart 2020 kwam er abrupt een einde
aan deze positieve ontwikkelingen door de pandemie. Vrijwilligers vertrokken en
bezoekers bleven weg.
Somboon Legacy Foundation besloot zich vooral te gaan richten op de Thaise
bezoekers. Iets wat niet makkelijk is aangezien die meer geïnteresseerd zijn in het
rijden op olifanten. Maar aangezien één van de hoofddoelen van Somboon Legacy
Foundation het creëren van bewustwording is, draaide men daar de hand niet voor
om. Tenslotte education is the key to understand wildlife. Helaas bleek dat door
vele reisrestricties (het was een tijd lang vaak verboden om van provincie naar
provincie te reizen) en lockdowns ook dit doel niet goed haalbaar.
Voor de bestuursleden van Stichting Support Somboon Legacy Foundation
betekende dit dat zij vooral hebben meegeholpen met de werkzaamheden in
Thailand, tenminste die werkzaamheden die op afstand te doen waren.
Zo aan het eind van 2020 blijkt de pandemie nog niet minder te worden. Ondanks
dat hebben we goede hoop dankzij het ontwikkelde vaccin, dat in 2021 de grenzen
open zullen gaan en het toerisme weer op gang komt. Zoals Agnes, mede-oprichter
van Somboon Legacy Foundation, altijd zegt: WE GO FOR IT!
Diana Harinck
Penningmeester Stichting Support Somboon Legacy Foundation

Foundation status Thailand
Gelukkig behaalden we in 2020 ook grote successen. Begin 2020 lukte het om de
foundation status in Thailand te krijgen voor Somboon Legacy. Iets wat niet
makkelijk is aangezien de Thaise regering zeker wil weten dat men zuivere
bedoelingen heeft (en terecht), iets waar heel veel werk en tijd in gaat zitten.
Men moet hier minstens een jaar voor uittrekken. Dit proces is gestart in 2019
gelijk bij de oprichting van Somboon Legacy. De stichting heeft daar gelukkig een
positieve bijdrage aan kunnen leveren door aan te tonen dat wij dit project voor de
volle 1000% procent steunen en dat wij al jaren een goede betrouwbare stichting in
Nederland zijn. Aangezien deze status super belangrijk is hebben wij samen met
Somboon Legacy ons volledig ingezet om dit te kunnen bereiken. Maar dit alles was
ons niet gelukt zonder de hulp van Khun (mevrouw) Rungnapa Jaruthassanakul.
Zij heeft ons geholpen met vertalingen, invullen van papieren en gesprekken met
lokale autoriteiten en de bank.
Eén van de redenen waarom het lastig is om een stichting op te zetten in Thailand is
dat men een bankrekening op naam dient te hebben met een startkapitaal van
500.000 Thaise bath. Gelukkig kon de Nederlandse stichting daarbij helpen en
heeft dit bedrag overgemaakt naar Thailand. Dit bedrag dient een aantal jaren op
de bank te blijven staan wil men de foundation status behouden. Daarna zal het geld
gebruikt worden voor de verzorging van de olifanten die verblijven bij Somboon
Legacy Foundation.

Steun World Animal Protection Nederland
Er is contact gezocht met World Animal Protection Nederland en zij bleken enorm
enthousiast over het hands-off concept van Somboon Legacy Foundation. Na vele
contacten heen en weer en het overleggen van de nodige gegevens besloot World
Animal Protection Nederland om Somboon Legacy Foundation te steunen. Iets waar
we geweldig trots op zijn. Een super beloning voor al het harde werk van de
afgelopen jaren dat zo’n geweldig grote organisatie, die alleen maar goede dingen
doet voor dieren over de hele wereld, het project van Somboon Legacy Foundation
goedkeurig geeft. World Animal Protection Nederland besloot in 2020, tijdens de
pandemie, maandelijks een bijdrage te doneren voor het levensonderhoud van de
olifanten die bij Somboon Legacy Foundation verblijven.
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Naamsverandering stichting
Al jaren had het bestuur het idee om samen met onze vrienden in Thailand een
eigen hands-off olifanten opvang op te zetten. Een unieke opvang in Thailand
waarbij het belang van de olifant nummer 1 is. Door jarenlange ervaring van de
betrokken mensen blijkt dat het hele dag aangeraakt worden door toeristen
(dag in dag uit) enorme stress oplevert bij olifanten. Wij proberen de olifanten een
zo natuurlijk mogelijk leven te geven.
Na jaren voorbereiding en een zoektocht naar geschikt land konden we op 13 maart
2019 aankondigen dat we waren gestart met Somboon Legacy Foundation in
Kanchanaburi Thailand. De datum is helemaal bijzonder aangezien 13 maart in
Thailand nationale olifanten dag is.
Een jaar na de oprichting van Somboon Legacy Foundation besloten de
bestuursleden, omdat zij zo trots zijn op het Thaise project, dat het tijd werd om
de naam van de Nederlands stichting te veranderen.
Uiteraard betekent een nieuwe naam ook een nieuw logo. Dit logo is ontworpen door
één van de bestuursleden in overleg met de andere bestuursleden en de collega’s in
Thailand. Zie hieronder het mooie resultaat.
Sinds 15 april 2020 heet de stichting officieel Stichting Support Somboon Legacy
Foundation.
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Nieuwe bestuursleden
Nadat zij eind 2019 Somboon Legacy Foundation in Thailand hadden bezocht, waren
Jeanne Praamsma (Curaçao) en Anja Vossen (uit België) zo enthousiast geworden
over dit project dat ze besloten om toe te treden tot het bestuur van Stichting
Support Somboon Foundation.
Op 1 februari 2020 konden wij hen officieel welkom heten.
De bestuursleden hebben frequent overleg gehad met elkaar dit jaar (via MS teams
en telefoon) over de situatie in Thailand en alle onderwerpen die in dit jaarverslag
worden genoemd.
Nieuwe website
Bij een naamsverandering hoort ook een nieuwe website. In de zomer van 2020 zijn
we gestart met het opzetten van de website. Daar geen van de bestuursleden
ervaring heeft met het bouwen van een website was hulp hard nodig. Iets wat niet
makkelijk te vinden was. Uiteindelijk zijn we terecht gekomen bij Eduardo Arayo uit
Brazilë. Eduardo heeft als vrijwilliger in Thailand gewerkt bij Somboon Legacy
Foundation. Hij was daar zo enthousiast geworden dat hij zich tot vrijwilliger voor
het leven heeft uitgeroepen. Gelukkig was hij ook bereid om de Nederlandse
stichting van hulp te voorzien. Nadat de bestuursleden de tekst hadden opgesteld
zorgde Eduardo dat dit op de website werd geplaatst.
We zijn nog niet tevreden over de website. Het is heel lastig om dit alles te regelen
met een webmaster op afstand. Het bestuur is hard op zoek naar iemand in
Nederland die daarbij kan helpen.
Tevens is er een vrijwilliger gevonden die voor de stichting Facebook gaat
bijhouden. Allemaal mooie ontwikkelingen om meer bekendheid te kunnen creëren
via social media.
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Somboon Legacy Foundation in Thailand
Somboon Legacy Foundation is opgericht op 13 maart 2019
in Kanchanaburi, Thailand. Op 13 maart 2019 zijn de
eerste olifanten gearriveerd: Kammoon en Malee. In de
toekomst hopen we er nog veel meer te kunnen ontvangen.
Echter op dit moment, door de pandemie, is de hoofdzaak
ervoor te zorgen dat het project overeind blijft,
bekendheid creëren, actief benaderen van
reisorganisaties en het verder optimaliseren van het
project en het programma voor bezoekers.
Interactief educatief (olifanten) museum
In 2019 is gestart met het opzetten van een interactief educatief museum waar
jong en oud (op een soms speelse manier) worden geïnformeerd over de olifant,
de geschiedenis van de olifant in Thailand, het lot van de olifanten in het wild en in
de toeristenindustrie.
Dit is al jaren een droom van het bestuur van de stichting en onze collega’s in
Thailand. We waren dan ook super blij dat in 2019 gestart is met dit mega—project.
In 2020 is hard gewerkt door vele vrijwilligers ter plaatse maar ook op afstand.
Het bestuur heeft ook haar bijdrage geleverd aan het opzetten van dit museum
door het vergaren van informatie door research op het internet maar ook door
contact te leggen.
Meerdere scholen zijn aangeschreven in de hoop dat studenten iets konden of
zouden willen betekenen zoals hogescholen voor kunsten en business scholen in
Nederland en België. Zo ook Bangkok University. Vanuit de universiteit van Bangkok
kwam er een enthousiaste reactie. Musea en de opzet daarvan is een studierichting
van de universiteit. Men was zo geïnteresseerd in het museum van Somboon Legacy
Foundation dat men besloot met een grote delegatie (leraren, studenten en
bestuursleden) langs te komen. Zij waren vol verbazing dat het gelukt was om zo’n
mooi museum op te zetten met alleen maar vrijwilligers. Een hele dag hebben zij
doorgebracht in het museum waarbij zij nog vele tips hebben kunnen geven ter
optimalisering van het museum.
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Op dit moment staat er al een geweldig mooi museum/educatie centrum waar we
enorm trots op zijn. In 2021 worden de puntjes op de i gezet om het museum nog
meer te optimaliseren. Zo is er gestart met de vertaling van alle informatie om ook
bij de Thaise toeristen bewustwording te creëren.

Onderzoek eco toerisme in Thailand
Aangezien Somboon Legacy Foundation een voorbeeld wil zijn in het eco toerisme
hebben we studenten uitgenodigd ons daarbij te helpen. Twee studenten van de
Hogeschool Amsterdam (minor building partnership) zijn naar Thailand gekomen en
hebben een onderzoek gedaan naar het eco toerisme in Thailand en hebben hiervoor
contact gezocht, namens Somboon Legacy Foundation, met lokale touroperators.
Olifanten poeppapier
Eén van de activiteiten die bezoekers kunnen doen
tijdens hun bezoek aan Somboon Legacy Foundation, is
het maken van poeppapier. Hiervoor is bij het museum
een Poo Paper Factory opgezet. Het proces hoe
poeppapier te maken, was een lang proces waarbij
meerdere mensen betrokken zijn geweest. Het
poeppapier (met de poep van Kammoon) met daarop een
afdruk van de voet van Malee is te koop in de giftshop
van het museum maar ook via de website van Somboon
Legacy Foundation en Stichting Support Somboon Legacy
Foundation. De gehele opbrengst gaat natuurlijk naar de
olifanten. Dit jaar heeft de verkoop van poeppapier de
stichting 221 euro opgeleverd.
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Kammoon en Malee
Kammoon en Malee doen het super goed in hun nieuwe omgeving. Ze genieten van het
dagelijks kunnen grazen in hun groene leefomgeving zonder dat zij verplicht worden
deel te nemen aan activiteiten met toeristen. Dat Kammoon en Malee dames op
leeftijd zijn die extra verzorging nodig hebben bleek wel uit het feit dat Kammoon
last kreeg van constipatie. Iets wat snel fataal kan zijn bij een olifant. Door onze
collega’s is gelijk contact opgenomen met een dierenarts die haar ter plekke is
komen verzorgen. Dankzij regelmatige bezoeken en
behandeling van de dierenartsen en de goede zorg
van haar mahout kwam Kammoon er gelukkig weer
bovenop.
Om er voor te zorgen dat dit probleem niet weer
ontstaat werd besloten om de olifanten te helpen met
het beter verteren van hun voedsel. Op advies van de
dierenarts wordt hun dagelijkse voedsel nu in kleine
stukje gehakt en krijgen ze zachter voedsel.
Uiteraard zorgde dit alles voor een onvoorziene kostenpost. Maar het welzijn van
Kammoon gaat voor alles. Dat Kammoon een zeer populaire olifant is waar veel
mensen dol op zijn bleek wel toen door Somboon Legacy Foundation een dagelijkse
update van haar gezondheid werd gedeeld via social media. Er werden enorm veel
bezorgde en lieve berichten ontvangen.
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Donatie acties
Qpacks steunt de Nederlandse stichting via de website. Voor elk product dat wordt
verkocht gaat 10% naar de olifanten.
Fenje Folkers naaide vele mondkapjes tijdens de pandemie. De opbrengst van deze
mondkapjes is voor onze olifanten.
Jelle Smedts uit België besloot zijn fietsvakantie te koppelen aan onze stichting en
liet zich door vrienden, familie etc. sponsoren voor elke kilometer die hij aflegde.
T-shirt acties zijn opgestart door de bestuursleden. Via Facebook werd opgeroepen
om T-shirts te kopen die bij Somboon Legacy Foundation verkrijgbaar zijn. Via deze
actie zijn er tientallen T-shirts verkocht in Thailand.
Vanwege de pandemie is er via social media een donatie actie opgestart aangezien
Somboon Legacy Foundation geen inkomsten heeft door het wegblijven van de
toeristen.
Gezien het feit dat Somboon Legacy Foundation nog niet zo bekend is hebben deze
acties toch aardig wat opgeleverd gelukkig. Ook heeft de stichting er een aantal
donateurs bij die maandelijks een bedrag overmaken ten bate van de olifanten. Iets
waar we enorm blij mee en trots op zijn. Via deze weg willen wij alle mensen die
hebben geholpen en/of hebben gedoneerd enorm bedanken voor hun steun en
vertrouwen.

Saldo 01-01-2020

€ 16.794,80

Ontvangen gelden:
Donaties

€

3.671,33

Poeppapier (zie blz. 8)

€

221,00

-------------Totaal ontvangen

€

3892,33

Website

€

192,35

Bankkosten

€

138,02

Notariskosten naamswijziging

€

325,76

Uitgaven:

Startkapitaal Thaise foundation (zie blz 4) € 14.127,38
Levensonderhoud olifanten etc

€ 4.000,00
--------------

Totale uitgaven 2020

€ 18.783,13

Saldo bank per 31-12-2020

€

1.903,62

Stichting Support Somboon Legacy Foundation
Meerkoetstraat 49, 3334SV Zwijndrecht
KvK registratienummer 01182015
info@supportsomboonlegacy.org www.supportsomboonlegacy.org

