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1. Missie 

De Stichting “Wildlife Friends International” zet zich voornamelijk in voor het redden, beschermen 
en rehabiliteren van beschermde wilde dieren in Azië. Voor de geredde wilde dieren, uit de illegale 
dierenhandel en/of privébezit wordt een passende oplossing gevonden, terug naar de natuur na 
rehabilitatie of levenslange zorg in een goede natuurlijke omgeving in een opvangcentrum zoals dat 
van onze partner Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT) in Thailand. Wij streven ernaar om die 
zorg te verlenen zonder fysieke of mentale mishandeling, met de hoogst mogelijk kwaliteitszorg. 

 

2 Strategie 

De stichting “Wildlife Friends International” steunt organisaties die de opvang van geredde en in 
beslag genomen wilde dieren mogelijk maakt. Wij ondersteunen en promoten ook projecten waar 
de illegale handel in wilde dieren wordt onderzocht. Wij doen dit door middel van financiële 
ondersteuning, fondsenwerving en promotie.  

Via onze website www.wildlifefriends.nl en meerdere facebook pagina’s proberen we een bredere 
achterban te bereiken. Bewustwording van de problemen met betrekking tot het verhandelen, de 
jacht en stroperij op, en het houden van deze zeldzame diersoorten in inadequate omstandigheden 
is een topprioriteit.   

Fondsen en donaties die worden ontvangen worden met regelmaat overgedragen om het werk in 
onder meer Thailand en omliggende landen te ondersteunen. Waar nodig word ook expertise aan 
getrokken van buitenaf.  

 

3. Beleid 

Door de wereldwijde covid-19 crisis is WFFT bijna alle inkomsten kwijt die het historisch had voor de 
sluiting en Lock down van het land Thailand. Het ligt ons op dit moment nauw aan het hart om 
effectief hulp te verlenen daar waar het het hardst nodig is, met financiële ondersteuning om de 
900+ geredde dieren te kunnen blijven verzorgen en voeren. Daar waar mogelijk worden de fondsen 
overgemaakt aan WFFT (www.wfft.org) om de moeilijke periode te doorstaan. 

Voor de periode 2021-2023 is het belangrijk dat wij verder gaan met het uitbreiden van medische 
hulp in het wilde dieren hospitaal en de olifanten kliniek van WFFT, en de uitbreiding van het 
onderzoeksteam tegen de illegale handel in wilde dieren. Ook hebben wij ons voorgenomen om de 
hulp aan huisvesting voor geredde tijgers uit de circus industrie in Europa te vergroten. 

 

4. Beheer 

De stichting “Wildlife Friends International” heeft geen winstoogmerk en daardoor is het bestuur 
onbezoldigd, en waar mogelijk worden vrijwilligers aangetrokken om eventueel werk te verrichten. 
Door alle kosten zo laag mogelijk te houden willen wij er voor zorgen dat tenminste 90% van alle 
donaties direct terechtkomen bij de projecten die wij steunen, terwijl wij erop toe zien dat ook bij de 
gesteunde organisaties dit zelfde doelwit word bewerkstelligd.  



Het Bestuur komt minimaal 1 keer per jaar samen om het Beleidsplan, Jaarverslag en Financieel 
Jaarverslag te bespreken en goed te keuren. Van alle bestuursvergaderingen zal een verslag worden 
gemaakt.  

 

5. Bestuur  

De stichting “Olifant adopteren” heeft een Bestuur bestaande uit de volgende personen: 

Geert Drieman - voorzitter 
Dymphna Verheijden – penningmeester 
Edwin Wiek – secretaris 
 
De samenstelling van het Bestuur is vastgelegd in de notariële Oprichtingsakte van de stichting en 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55744869. 
 
 

6. Communicatie 

De communicatie met onze donateurs en sponsoren zal zoveel mogelijk digitaal worden gedaan via 
de website, Facebook en periodieke nieuwsbrieven per e-mail. Incidenteel zullen wij een nieuwsbrief 
per post verzenden aan de donateurs die aangegeven hebben geen gebruik te kunnen of willen 
maken van digitale media.  In de communicatie zullen wij updates geven van de door de stichting 
ondersteunde organisaties en projecten, en onze plannen voor het komende jaar. Deelnemers aan 
het adoptieprogramma zullen periodiek worden geïnformeerd over de gesteunde en lopende 
projecten. 

 

 

 

Dit Beleidsplan is op 11 november2020 goedgekeurd door het Bestuur van de stichting “Wildlife 
Friends International” 

 


