Nieuwsbrief weesolifantjes Zambia
Maart 2017

Het olifantenweeshuis Kafue Release Facility werd 10 jaar geleden gebouwd in een kromming van de
rivier de Nkala. Sindsdien is de rivier de belangrijkste waterbron voor het opvangkamp. Ook de wilde
olifanten in Kafue National Park komen hun dorst lessen in deze rivier en er vinden dan ook regelmatig vriendschappelijke ontmoetingen plaats tussen de jonge weesjes en hun oudere soortgenoten. De
laatste jaren is het waterniveau van de rivier echter zorgelijk gestegen en het weeshuis heeft steeds
vaker te maken met ernstige wateroverlast. Vooral de laatste maanden zijn er hevige regenbuien geweest en een groot deel van het kamp is inmiddels onder water komen te staan. Het team van Game
Rangers International probeert met man en macht om het kamp zo goed mogelijk tegen overstromingen
te beschermen.
Omdat de stal te nat is om in te slapen worden de weesjes
’s avonds overgebracht naar een tijdelijke, droog gelegen
nachtopvang. Deze tijdelijke opvang is niet omheind met een
2 meter hoog hek, zoals de normale stal, en daarom worden
de weesjes nu ’s nachts bewaakt door gewapende rangers van
het Department of National Parks, het DNP. Zij beschermen
de jonge olifantjes met name tegen hongerige roofdieren. De
oudere weesjes lijken het geen enkel probleem te vinden om
’s nachts in een andere stal te gaan slapen, maar Musolole,
Nkala en Muchichili voelen zich niet echt op hun gemak in
deze vreemde omgeving. Ze blijven het liefst heel dicht in
de buurt van hun verzorgers, die ook iedere nacht in de stal
blijven slapen. Als troost krijgen ze vaak nog een lekker flesje
melk aangeboden en dat maakt wel weer heel veel goed!

Nkala beschermd in de opvang.
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Kafue Release Facility

Mphamvu, Mosi, Rufunsa en Nkala

Nkala

Nkala is nu bijna vier jaar oud en meet 1,45 meter hoog.
Nkala is heel lang een kinderlijk en speels olifantje gebleven. Het was voor de verzorgers van de Lilayi opvang dan
ook een volslagen verrassing toen zijn gedrag plotseling veranderde en hij zich meer volwassen ging gedragen.
Hij vond het ineens ook heel belangrijk om zijn fysieke krachten te laten zien en begon alle bomen en hekken
in het kamp overhoop te halen. Hij heeft zich in korte tijd enorm ontwikkeld en leek toe te zijn aan een nieuwe
fase in zijn leven. Eind vorig jaar werd dan ook de beslissing genomen om Nkala te laten verhuizen naar de Kafue
Release Facility, waar hij in de toekomst veel van de oudere olifanten zou kunnen gaan leren. Toch was het wel
een beslissing die met pijn in het hart genomen werd, omdat Nkala zich juist heel zorgzaam had ontfermd over
het kleine weesje Njanji. Voor Njanji betekende het vertrek van haar dierbare vriend een droevig afscheid,
maar voor het jonge bulletje betekende deze stap vooral een belangrijke nieuwe mijlpaal in zijn leven. Nkala
verhuisde samen met zijn trouwe vriendje Muchichili en ze zijn vanaf hun aankomst in de Kafue Release Facility
bijzonder vriendelijk en gastvrij opgenomen in hun nieuwe kudde. Vooral Chamilandu stelde zich onmiddellijk
heel beschermend op en ze trok Nkala moederlijk tegen zich aan. Nkala voelde zich meteen op zijn gemak
bij haar, dit tot groot ongenoegen van Rufunsa, die
de nieuwkomertjes jaloers observeerde. Nkala werd
ook warm onthaald door Musolole, met wie hij altijd
al dikke vrienden was geweest in het Lilayi-weeshuis.
De twee weesjes waren zichtbaar blij om elkaar nu
weer terug te zien. Nkala voelt zich volkomen veilig
bij zijn nieuwe familie, dat bleek vooral tijdens zijn
eerste boswandeling. Hij liep vol vertrouwen met de
verzorgers en de oudere olifanten mee en keek belangstellend om zich heen, genietend van zijn eerste
uitstapje in de natuur!

Nkala (links) en Rufunsa.

Rufunsa

Rufunsa is nu bijna 7 jaar oud, maar nog steeds erg klein voor zijn leeftijd. Hij is pas 1,35 meter hoog.
Door zijn kleine formaat is Rufunsa jarenlang de baby van de kudde gebleven, met Chamilandu als zorgzame
moeder aan zijn zijde. Maar Chamilandu is nu vooral gefocust op de twee jongste weesjes Nkala en Muchi en zij
blijft voortdurend beschermend en moederlijk bij hen staan. Rufunsa is verschrikkelijk jaloers en hij probeert
zich steeds tussen Chamilandu en de twee nieuwkomertjes in te wurmen, maar helaas zonder resultaat.
Zijn jaloerse gedrag heeft hem zelfs een flinke uitbrander opgeleverd, Chamilandu werd boos toen hij
Muchichili weer eens probeerde te verjagen. Rufunsa
was vreselijk overstuur door deze terechtwijzing en
hij ging tijdens de lunch als een baby aan Chamilandu’s voeten liggen, om haar te laten zien dat hij
haar bescherming ook nog altijd heel hard nodig heeft.
Gelukkig raakt Rufunsa wel steeds meer gewend aan
zijn nieuwe familieleden en hij speelt zelfs af en toe
vriendschappelijk met de jongere Muchichili. Maar hij
zal altijd de aandacht van Chamilandu blijven zoeken,
Rufunsa onder de benen van Chamilandu.
wat er ook gebeurt.

Mphamvu

Mphamvu is nu bijna 4 jaar oud en is 1,38 meter hoog.
Mphamvu had dit jaar helaas een zeer vervelende start, er werden twee grote wratten op zijn slurf ontdekt.
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Mphamvu

De wratten worden bij Mphamvu operatief verwijderd.

Zijn gezondheid leek er gelukkig niet onder te lijden, want hij toonde nog steeds een buitensporige eetlust,
maar de wratten leken hem wel mateloos te irriteren. Dr. N’gombwa, de senior veearts van het Department of
National Parks and Wildlife, achtte het verstandig om de grootste wrat operatief te verwijderen en het weefsel
voor nader onderzoek naar een laboratorium te sturen. Mphamvu was nog aan het bijkomen van de verdoving
toen Nkala en Muchi werden verwelkomd in de weesopvang. Hij bleef de rest van de dag rustig op een afstandje
staan kijken. De volgende dag haalde hij de schade echter ruimschoots is en bleef hij de hele dag vervelend
om de twee nieuwkomertjes heen hangen. Hij leek net als Rufunsa wat last van jaloezie te hebben. Wanneer
er nieuwe weesjes worden opgenomen in de hechte Kafue familie vormen Mphamvu en Rufunsa wel vaker een
kritisch en opstandig duo.

Mosi

Mosi is nu zes en een half jaar oud en is 1,53 meter hoog. Mosi blijft altijd zichzelf en hij laat zich in geen enkele
situatie beïnvloeden door het gedrag van de andere weesjes. Bij de aankomst van Nkala en Muchi bleef hij kalm op
een afstandje staan kijken. In feite was hij op dat moment vooral geïnteresseerd in de toestand van zijn vriendje
Mphamvu. Hij vond het maar vreemd dat Mphamvu nog verdoofd op de grond lag, na een kleine operatie aan zijn
slurf. Maar toen de algemene begroetingsceremonie ten einde was, liep Mosi toch naar de twee nieuwe weesjes
toe en begroette hen op zijn eigen rustige en vriendelijke manier. Vooral Muchi werd door hem bijzonder hartelijk
welkom geheten. Soms geeft Mosi de twee jongste weesjes wat zachte en speelse duwtjes, maar hij brengt zijn tijd
over het algemeen niet door met socialiseren. Mosi’s prioriteit ligt vooral bij het vullen van zijn altijd knorrende
maag en hij heeft zich met name de afgelopen maanden helemaal
strak gegeten. Na de droge periode viel het water met bakken uit
de lucht en de graslanden werden heerlijk mals en groen. Voor Mosi
betekent dat onbeperkt eten en hij is inmiddels uitgegroeid tot een
krachtig bulletje met zeer snel groeiende slagtanden.

Mosi begroet Muchi liefdevol.

Mosi
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Kasewe in het midden van het stel.

Kasewe

Lilayi Elephant Nursery

Kasewe is pas 1 jaar oud en slechts 1 meter hoog. Ze werd eind september vorig jaar in het Lilayi weeshuis
opgenomen en ze verkeerde op dat moment nog in een goede lichamelijke conditie. Kasewe gedroeg zich kalm
en was bijzonder meegaand. Ze dronk direct al gretig van de fles melk, die haar door de verzorgers werd aangeboden. Twee weken na haar aankomst leek ze echter al haar energie verloren te hebben en ze trok zich terug
in haar eigen kleine wereldje. Bloedonderzoek toonde aan dat Kasewe’s depressie geen lichamelijke oorzaak
had. Toch werd geprobeerd om haar met extra vitaminen en voedingssupplementen weer wat sterker te maken,
maar ze bleef bijzonder neerslachtig. Het werd duidelijk dat Kasewe leed aan post-traumatische stress. Het
hartverscheurende verlies van haar moeder en haar familie drukte zwaar op haar. leder jong weesje heeft veel
tijd nodig om zo’n tragisch verlies te verwerken en de verzorgers hebben Kasewe dan ook met alle aandacht en
liefde omringd. Gelukkig is haar interesse in haar nieuwe familie teruggekomen en daarmee ook haar levenslust.
Kasewe is een heel lief klein olifantje en ze benadert haar verzorgers
altijd zeer bescheiden. Het lijkt alsof ze nederig toestemming vraagt
om even aan hun vingers te mogen zuigen en dan trekt ze zich snel weer
terug. Kasewe zoekt niet vaak het contact met de andere weesjes,
niet tijdens de wandelingen in het bos en ook niet tijdens de voedertijden. Maar met Njanji lijkt ze inmiddels
toch een soort van vriendschap gesloten te
hebben. De twee kleine weesjes brengen
steeds meer tijd samen door in de stal,
met name tijdens het middageten.
Kasewe (links) samen met Njanji.

Kasewe

Kasewe is een heel gemakkelijk olifantje
voor haar verzorgers. Ze eet goed, klaagt
weinig als haar flesje leeg is en ze vraagt niet voortdurend om aandacht. Als ze zich
alleen voelt komt ze vanzelf naar de verzorgers en de andere olifantjes toe. Ze is wel
vrij gevoelig voor kou en ze lijkt daar meer last van te hebben dan de andere weesjes,
misschien omdat ze nog zo jong is. Als het regent gaan de verzorgers zo snel mogelijk
met haar terug naar de stal en ’s nachts krijgt ze een fijne warme deken om zich heen.
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