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Van:
Verzonden: donderdag 30 januari 2020 11:28
Aan:
Onderwerp: RE: Circusolifant Buba

Hoi , 

Fijn om te horen! 
Laat tzt even weten hoe jullie gesprek met Freiwald is verlopen. Want mochten jullie n.a.v. daarvan tot actie 
willen overgaan, dan moeten we daar ook de NVWA (mss ook RVO) bij betrekken om tot de beste keuze te 
komen! 

Grt  

Van: )  
Verzonden: donderdag 30 januari 2020 11:15 
Aan: )  
Onderwerp: RE: Circusolifant Buba 

Hoi , 

Bedankt voor je uitgebreide en duidelijke antwoord. 

Er zijn geen afspraken gemaakt over de bekostiging van de opvang. Daar staat in ieder geval niets over op 
papier. 
De opvang met wie we in gesprek zijn kan alle kosten zelf opbrengen en vraagt ook niet om een bijdrage van 
onze kant of van Freiwald. 
Dus als Freiwald met een opvang komt waar wel kosten aan verbonden zijn en zij een financiële bijdrage van LNV 
verwachten, hebben wij in ieder geval een alternatief en mogelijk drukmiddel. 

Groeten, 
 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 29 januari 2020 11:31 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Circusolifant Buba 

Hoi , 

Zoals ik in ons gesprek van afgelopen maandag zei, zou ik jouw vraag naar de mogelijkheden die de ontheffing of 
andere instrumenten of kaders bieden om de verkoop van Buba althans het niet zorgen voor een goede 
opvangplek voor Buba te voorkomen, bespreken met de coördinerend jurist in deze,  Dat heb ik gedaan 
en we komen tot het volgende. 
Met de ontheffing in de hand kunnen we niet tegengaan dat Freiwald Buba verkoopt. Op basis van de ontheffing 
(artikel 3) kunnen we Freiwald wel voorhouden dat hij in strijd met de ontheffing handelt als hij Buba aan een 
circus in Duitsland verkoopt voor optredens aldaar. Bij overtreding zal een boete worden opgelegd. Ná het 
verstrijken van de geldigheidsduur van de ontheffing (na 30 juni 2020), zal Freiwald bij verkoop en vervoer naar 
Duitsland in strijd komen met het verbod op vervoer zonder ontheffing als bepaald in art. 4.14, tweede lid, van 
het Besluit houders van dieren. Ook in dat geval zal constatering van de overtreding leiden tot het opleggen van 
een boete. 

Met Freiwald is eigenlijk afgesproken dat hij gaat zorgen voor een geschikte plek voor de opvang van Buba. Wat 
wij ons nog afvroegen: zijn er ook afspraken gemaakt over de bekostiging van die opvang? Want dan bieden deze 
afspraken mogelijk ook een drukmiddel?! 
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Ik hoop dat ik met bovenstaande jouw vraag naar de juridische mogelijkheden voldoende heb kunnen 
beantwoorden. 
Mocht je nog vragen hebben laat dat dan vooral weten! 

Grt  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 09:58 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Circusolifant Buba 

Beste , 

Momenteel ben ik bezig met het dossier van circusolifant Buba. Ik hoorde van  dat jij dit dossier overneemt 
van haar. Circus Freiwald heeft een ontheffing om Buba te kunnen houden, deze ontheffing loopt 30 juni 2020 af. 
Wij zijn bezig met het regelen van een mogelijke opvangplek voor Buba. We zijn daarover in gesprek met 
Elephant Haven, een opvangcentrum dat over een aantal maanden opent.  

Er zijn informele signalen dat het circus zelf een nieuwe plek voor Buba probeert te regelen voordat de ontheffing 
afloopt. Als dat een goede opvangplek is juichen we dat natuurlijk toe, maar als zij Buba willen verplaatsen naar 
een ander circus in bijvoorbeeld Duitsland staan we daar uiteraard niet achter. Kan het circus, gezien de 
ontheffing, Buba verkopen aan een ander circus? Zouden wij als LNV daar iets tegen kunnen doen, omdat dit haar 
welzijn aantast? Ik hoop dat jij meer inzicht kan geven in de mogelijkheden binnen de huidige ontheffing om te 
voorkomen dat Buba naar een plek gaat die haar welzijn aantast. 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 
.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 
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)

Van: >
Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 11:13
Aan:
Onderwerp: Re: bezoek
Bijlagen: Aanvullende informatie Buba.pdf

Beste  en , 

Alles goed met julie? 
In bijlage hebben wat aanvullende informatie. Laat ons weten als er nog vragen zijn. 

Er is ook zoveel te vertellen  

Is er al een gesprek met de Familie Freiwald vastgelegd? 

Vele groetjes  

 en   

Op 28-1-2020 om 09:02 schreef  

Beste  en , 

Bedankt voor je email! 

Jullie ook bedankt voor het prettige gesprek en alle informatie. 
Wij zullen jullie op de hoogte houden van het proces, en kijken uit naar de uitwerking van jullie visie 
over Buba bij Elephant Haven. 

Groeten, 

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 24 januari 2020 22:20 
Aan: )  
Onderwerp: bezoek 

Beste  en , 

Nogmaals bedankt voor de ontmoeting met  en . 

Het was fijn om jullie te ontmoeten en ons project uit te leggen aan jullie (sorry voor de Belgische 
woorden af en toe) 

We werken aan de vragen die jullie gesteld hebben. 

Hopelijk kunnen we samen met iedereen een goede oplossing vinden voor Buba zodat ze een thuis 
krijgt voor het leven met soortgenoten. 

Laat ons weten aub indien jullie meer info willen of wat dan ook en ook als je info hebt over de 
"specialisten" die Buba gaan bezoeken. 
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Warme groetjes 
 en  

-- 
* Utiliser LILO, le moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux. 
Chaque recherche que vous faites avec Lilo vous fait gagner une goutte d'eau. Vous pouvez choisir ensuite à quel projet vous donnez vos gouttes
d'eau. Chaque goutte d'eau compte! 
Allez sur la fiche projet et svp versez vos gouttes d'eau à EHEES. 

* Use LILO, the search engine that finances social and environmental projects. 
Every time you search with Lilo, you earn a drop of water. You can then choose which project will receive your drop of water. Each drop of water
counts! 
Click here and please donate your drops to EHEES. 

* Gebruik LILO EN of LILO FR, de online zoekmachine dat sociale en ecologische projecten steunt. 
Iedere keer als u iets opzoekt via LILO verdien je waterdruppels. Je kan dan kiezen aan welk project je uw druppels wil schenken. Iedere druppel
telt! 
Klik hier en schenk aub uw druppels aan EHEES.

 
Founder 

Mobile BE +32  

FR +33  

E-mail 

Website www.elephanthaven.org 

France Association 1901 Elephant Haven 
Rétabout 5 
87230 Saint-Nicolas-Courbefy, Bussière-Galant 
France 

Belgium Elephant Haven VZW 
Korte Nieuwstraat 19 
2840 Rumst  
België 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

-- 
* Utiliser LILO, le moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux. 
Chaque recherche que vous faites avec Lilo vous fait gagner une goutte d'eau. Vous pouvez choisir ensuite à quel projet vous donnez vos gouttes d'eau. Chaque goutte 
d'eau compte! 
Allez sur la fiche projet et svp versez vos gouttes d'eau à EHEES. 

* Use LILO, the search engine that finances social and environmental projects. 
Every time you search with Lilo, you earn a drop of water. You can then choose which project will receive your drop of water. Each drop of water counts! 
Click here and please donate your drops to EHEES. 

* Gebruik LILO EN of LILO FR, de online zoekmachine dat sociale en ecologische projecten steunt. 
Iedere keer als u iets opzoekt via LILO verdien je waterdruppels. Je kan dan kiezen aan welk project je uw druppels wil schenken. Iedere druppel telt!
Klik hier en schenk aub uw druppels aan EHEES.

 
Founder 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
Elephant Haven - European Elephant Sanctuary

Mobile BE +32  

FR +33  

E-mail 

Website www.elephanthaven.org 

France Association 1901 Elephant Haven 
Rétabout 5 
87230 Saint-Nicolas-Courbefy, Bussière-Galant 
France 

Belgium Elephant Haven VZW 
Korte Nieuwstraat 19 
2840 Rumst  
België 
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)

Van:
Verzonden: woensdag 19 februari 2020 09:07
Aan: '  '
Onderwerp: RE: RE: Gesprek toekomst Buba

Beste , 

Bedankt voor je bericht.  
Wij zien jullie wel verschijnen vanochtend. 
Hoop dat het meevalt met de drukte door de boeren in Den Haag. 

Met vriendelijke groet, 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 19 februari 2020 07:19 
Aan:   
Onderwerp: Re: RE: Gesprek toekomst Buba 

Beste  

Goedemorgen 

Zojuist even contact gehad met dhr Freiwald en hij heeft alleen al rondom Eindhoven bijna een uur vertraging. 
We doen ons best om -ondanks de drukte en de boerenprotesten - op tijd te zijn 

Op 18 februari 2020 om 13:57 Midden-Europese standaardtijd, schreef @minlnv.nl>: 

Beste , 

Bedankt voor je bericht. 
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Ik heb de voicemail gehoord, bedank voor het terugbellen. 

Wij zijn benieuwd naar jullie toekomstplannen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

Van:   
Verzonden: dinsdag 18 februari 2020 10:17 
Aan:  
Onderwerp: Re: Gesprek toekomst Buba 

Beste  

Wij zijn er morgen definitief! 
Heb je mijn voicemail bericht nog gehoord omtrent het schrijven? 

tot morgen, 

On 10 February 2020 at 07:32:29 +01:00, @minlnv.nl> wrote: 

Beste  

Volgende week staat onze afspraak gepland. 
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Zou je kunnen bevestigen dat jullie woensdag 19 februari om 10.00 uur bij het 
ministerie kunnen zijn? Dan ga ik jullie definitief aanmelden bij de portier. 

Zoals ik eerder al heb geschreven zouden wij graag ter voorbereiding van het 
gesprek een korte uitwerking van jullie toekomstvisie over Buba ontvangen, zoals 
eerder met de heer  was kortgesloten. 

Ik hoor graag van je! 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 

.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-50164531 

@minlnv.nl

www.rijksoverheid.nl/lnv 

Van:   
Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 09:28 
Aan: 'info .nl' <info .nl> 
Onderwerp: Gesprek toekomst Buba 

Beste  
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Zoals telefonisch besproken zou ik contact met je opnemen om een definitieve 
afspraak in te plannen om de toekomst van Buba te bespreken. 

Wij zien jullie graag op woensdag 19 februari om 10.00 uur. Jullie kunnen je dan 
melden bij de balie in het ministerie aan de Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag. 
Vergeet niet een geldig paspoort of anderen ID-bewijs mee te nemen. 

De heer  had tijdens een eerder contact aangegeven dat jullie bezig 
zijn met het uitwerken van jullie visie over de toekomst van Buba. Hij gaf aan 
deze ter voorbereiding van het gesprek op te kunnen sturen. Is het nog steeds 
mogelijk dat ik deze van jullie ontvang wanneer deze gereed is? 

Wij hebben recent een gesprek gehad met Elephant Haven, waar binnenkort een 
mogelijke opvangplek voor Buba beschikbaar komt. Maar wij willen ook graag van 
jullie horen hoe jullie de toekomst van Buba voor je zien. Wij vinden het belangrijk 
om de komende tijd samen op te trekken in dit proces, ongeacht wat de toekomst 
Buba zal brengen. 

Alvast bedankt en tot in februari! 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 

.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl

www.rijksoverheid.nl/lnv 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
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Van:
Verzonden: woensdag 19 februari 2020 15:45
Aan:  (FVST)'; 
Onderwerp: RE: Circus animals

Thank you ,  
I forward your contact details to my colleague  

Best regards, 
 

Van:  (FVST)  
Verzonden: woensdag 19 februari 2020 15:42 
Aan: )  
Onderwerp: SV: Circus animals 

Dear , 
Yes, the coming ban on wild mammals in circuses. A number of domesticated animals will still be allowed. I can 
explain that in further detail to  

Best regards 
 

Fra: @minlnv.nl>  
Sendt: 19. februar 2020 15:37 
Til:  (FVST) @fvst.dk> 
Cc:  (FVST) @fvst.dk> 
Emne: RE:  

Hi , the ban on circus animals I suppose? I will forward your contact details to .. 

Thanks & best regards, 
 

Van:  (FVST) @fvst.dk>  
Verzonden: woensdag 19 februari 2020 15:34 
Aan: @minlnv.nl> 
CC:  (FVST) < @fvst.dk> 
Onderwerp: SV: Round table meeting on 'on-farm killing of animals' 

Dear  
I have been involved in the planned ban, and  is welcome to contact me. 

Kind regards 
 

Special Adviser l Division of Anmal Welfare and Veterinary Medicines
+45  @fvst.dk

Ministry of Environment and Food 
The Danish Veterinary and Food Administration l Stationsparken 31-33 l 2600 Glostrup l Tlf. +45  l fvst.dk/kontakt l 
www.fvst.dk
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Van:
Verzonden: dinsdag 25 februari 2020 19:00
Aan:
Onderwerp: Buba

Hoi , 

Hopelijk aales goed met jullie? 
Hier alles goed hoor, laatste werken aan de stal nu! 
Onze verwarming werkt goed en nu deze of volgende week installeren we de ventilatie en zijn we er klaar voor. 

Hebben jullie contact kunnen hebben met de familie Freiwald? 
En was het een beetje ok?:-\ 

Laat maar weten hé 
Warme groetjes 

 
--  
* Utiliser LILO, le moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux. 
Chaque recherche que vous faites avec Lilo vous fait gagner une goutte d'eau. Vous pouvez choisir ensuite à quel projet vous donnez vos gouttes d'eau. Chaque goutte 
d'eau compte! 
Allez sur la fiche projet et svp versez vos gouttes d'eau à EHEES. 

* Use LILO, the search engine that finances social and environmental projects. 
Every time you search with Lilo, you earn a drop of water. You can then choose which project will receive your drop of water. Each drop of water counts! 
Click here and please donate your drops to EHEES. 

* Gebruik LILO EN of LILO FR, de online zoekmachine dat sociale en ecologische projecten steunt. 
Iedere keer als u iets opzoekt via LILO verdien je waterdruppels. Je kan dan kiezen aan welk project je uw druppels wil schenken. Iedere druppel telt!
Klik hier en schenk aub uw druppels aan EHEES.

 
Founder 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
Elephant Haven - European Elephant Sanctuary

Mobile BE +32  

FR +33  

E-mail 

Website www.elephanthaven.org 

France Association 1901 Elephant Haven 
Rétabout 5 
87230 Saint-Nicolas-Courbefy, Bussière-Galant 
France 

Belgium Elephant Haven VZW 
Korte Nieuwstraat 19 
2840 Rumst  
België 

20

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



1

Van: )
Verzonden: maandag 2 maart 2020 15:56
Aan: )
Onderwerp: Update Buba en Dolfinarium

Beste , 

Zoals beloofd zou ik je op de hoogte houden over de ontwikkelingen op een aantal dossiers. De twee dingen die 
nu lopen en voor jou interessant zijn, zijn circusolifant Buba en het Dolfinarium. 

Buba 
We streven ernaar om Buba te herplaatsen voordat de huidige ontheffing afloopt. We hebben een gesprek gehad 
met Elephant Haven, een nieuwe opvang in Frankrijk. Dat is wat ons betreft een serieuze kandidaat. Vorige week 
hebben we met dhr. Freiwald gesproken, hij ziet ook in dat zijn olifant niet kan blijven en wil samen met ons een 
oplossing vinden. Dat is erg positief! Hij heeft twee andere opvanglocaties aangedragen, eentje in Frankrijk en 
eentje in Denemarken, en staat wat sceptisch tegenover Elephant Haven.We zijn nu de andere opties in kaart aan 
het brengen en een tijdslijn aan het maken. Al we Buba voor juli herplaatst willen hebben, moeten we snel in actie 
komen.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

   

Dat is de huidige stand van zaken op beide dossiers. Als je nog vragen hebt n.a.v. deze flitsupdate, laat je het dan 
weten? 

Groeten, 
 

. 
Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 
.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 
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)

Van: )
Verzonden: maandag 2 maart 2020 15:57
Aan:  (FVST)'
Onderwerp: RE: Circus elephants in Denmark

Dear , 

Thank you for the information! 

It was nice speaking to you. 

Kind regards, 
 

Van:  (FVST)  
Verzonden: maandag 2 maart 2020 15:04 
Aan: )  
Onderwerp: SV: Circus elephants in Denmark 

Dear  
Here is a link to the home page of Knuthenborg Safaripark, there is also an e-mail contact address. As far as I can 
understand, the safari park will own the four elephants once they receive them. 

https://www.knuthenborg.dk/ 

Kind regards 
 

Fra:  (FVST)  
Sendt: 27. februar 2020 10:33 
Til: ' @minlnv.nl> 
Emne: SV: Circus elephants in Denmark 

Dear  
Sure, you are very welcome. Monday between 14:30 and 15:30 or Tuesday between 10 and 11:30 I should be 
available on the phone. Maybe also outside these times, you are welcome to try! 

My direct number is +45  

Kind regards 
 

 
Special Adviser l Division of Anmal Welfare and Veterinary Medicines 
+45 @fvst.dk

Ministry of Environment and Food 
The Danish Veterinary and Food Administration l Stationsparken 31-33 l 2600 Glostrup l Tlf. +45 fvst.dk/kontakt l 
www.fvst.dk 
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Fra: @minlnv.nl>  
Sendt: 27. februar 2020 10:18 
Til:  (FVST) < @fvst.dk> 
Emne: Circus elephants in Denmark 

Dear , 

I received your contact information from my colleague . 

I am currently working on the file of the last remaining circus elephant in the Netherlands, Buba. Wild animals are 
banned in Dutch circuses and we aim to rehome Buba this summer. I heard Denmark is working on banning wild 
animals from circuses as well, and is planning to rehome the four remaining circus elephants in the country.  

I would like to learn more about your plans of rehoming these circus elephants, and the role of the Danish 
government in this process. Is it possible to speak to each other on the phone, maybe on Monday or Tuesday next 
week?  

I am looking forward to hearing from you. 

Kind regards, 
 

. 
Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 
.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: )
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 22:19
Aan: )
Onderwerp: RE: Buba

  
 

 
 

 

 
Coördinator Dierenwelzijn 

.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 

Van: )  
Verzonden: maandag 2 maart 2020 17:11 
Aan: )  
Onderwerp: FW: Buba 

Hoi , 

Korte update m.b.t. Buba.  
Ik heb contact gehad met een Deense collega, zij heeft mij het safaripark doorgestuurd waar hun olifanten heen 
gaan. Ik heb hen een mail gestuurd. 
Ik heb ook een collega bij het Franse ministerie een mail gestuurd of zij informatie heeft over het Franse park dat 
Freiwald noemde; la Tanière Zoo refuge. Zij lijken nieuw en er is weinig Engelstalige info online te vinden. 

Daarnaast ontving ik onderstaande mail van  van Elephant Haven. 
Is het akkoord als ik onderstaande over het gesprek met Freiwald met hem deel? 
Even dubbel checken voordat ik iets naar buiten breng wat niet handig is   

Groeten, 
 

Beste , 

Bedankt voor je e-mail en de update.  
Goed om te horen dat jullie de laatste stappen aan het zetten zijn voordat de opvang open kan. 

Vorige week hebben wij een positief gesprek gehad met de heer Freiwald. Voorafgaand aan het gesprek heeft de 
heer Freiwald zelf al contact gelegd met twee mogelijke opvanglocatie voor Buba. We brengen alle opties nu in 
kaart. Op korte termijn willen we een gezamenlijke beslissing maken. Het streven blijft om Buba te herplaatsen 
voordat de ontheffing afloopt. Elephant Haven is wat ons betreft nog steeds een serieuze optie. 

We houden jullie op de hoogte. 

Met vriendelijke groet, 
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Van: > 
Verzonden: dinsdag 25 februari 2020 19:00 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Buba 

Hoi  

Hopelijk aales goed met jullie? 
Hier alles goed hoor, laatste werken aan de stal nu! 
Onze verwarming werkt goed en nu deze of volgende week installeren we de ventilatie en zijn we er klaar voor. 

Hebben jullie contact kunnen hebben met de familie Freiwald? 
En was het een beetje ok?:-\ 

Laat maar weten hé 
Warme groetjes 

 
--  
* Utiliser LILO, le moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux. 
Chaque recherche que vous faites avec Lilo vous fait gagner une goutte d'eau. Vous pouvez choisir ensuite à quel projet vous donnez vos gouttes d'eau. Chaque goutte 
d'eau compte! 
Allez sur la fiche projet et svp versez vos gouttes d'eau à EHEES. 

* Use LILO, the search engine that finances social and environmental projects. 
Every time you search with Lilo, you earn a drop of water. You can then choose which project will receive your drop of water. Each drop of water counts! 
Click here and please donate your drops to EHEES. 

* Gebruik LILO EN of LILO FR, de online zoekmachine dat sociale en ecologische projecten steunt. 
Iedere keer als u iets opzoekt via LILO verdien je waterdruppels. Je kan dan kiezen aan welk project je uw druppels wil schenken. Iedere druppel telt!
Klik hier en schenk aub uw druppels aan EHEES.

 
Founder 

Mobile BE +32  

FR +33  

E-mail 

Website www.elephanthaven.org 

France Association 1901 Elephant Haven 
Rétabout 5 
87230 Saint-Nicolas-Courbefy, Bussière-Galant 
France 

Belgium Elephant Haven VZW 
Korte Nieuwstraat 19 
2840 Rumst  
België 
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)

Van: >
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 19:39
Aan: )
Onderwerp: Re: Buba

Hoi  

Alvast bedankt voor je antwoord. 

Leuk om te horen dat jullie een positief gesprek gehad hebben met de heer Freiwald.  
Je mag ons niet kwalijk nemen dat we natuurlijk nieuwschierig  zijn naar de 2 andere "opvang"mogelijkheden en wat 
zij te bieden hebben. 

Hopelijk vinden we allen een geschikte opvang "voor Buba" 
Laat weten indien we iets kunnen doen. 

Warme groetjes 
 en  

Op 4-3-2020 om 16:59 schreef ): 

Hoi , 

Bedankt voor je e-mail en de update.  
Het zijn drukke weken, dus je e-mail was wat verder op de stapel terecht gekomen. Vandaar mijn 
wat verlate antwoord. 

Goed om te horen dat jullie de laatste stappen aan het zetten zijn voordat de opvang open kan. Heel 
positief! 

Vorige week hebben wij een positief gesprek gehad met de heer Freiwald. Voorafgaand aan het 
gesprek heeft de heer Freiwald zelf al contact gelegd met twee mogelijke opvanglocatie voor Buba. 
We brengen alle opties nu in kaart. Op korte termijn willen we een gezamenlijke beslissing maken. 
Het streven blijft om Buba te herplaatsen voordat de ontheffing afloopt. Elephant Haven is wat ons 
betreft nog steeds een serieuze optie. 

We houden jullie op de hoogte. 

Met vriendelijke groet, 

 

Van:   
Verzonden: maandag 2 maart 2020 20:15 
Aan: )  
Onderwerp: Buba 

Hoi , 

Alles ok met jullie? 
Had je mijn laatste e mail gekregen? 
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Al nieuws van de familie Freiwald? 

Alvast dank 
Warme groetjes 

 
--  
* Utiliser LILO, le moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux. 
Chaque recherche que vous faites avec Lilo vous fait gagner une goutte d'eau. Vous pouvez choisir ensuite à quel projet vous donnez vos gouttes
d'eau. Chaque goutte d'eau compte! 
Allez sur la fiche projet et svp versez vos gouttes d'eau à EHEES. 

* Use LILO, the search engine that finances social and environmental projects. 
Every time you search with Lilo, you earn a drop of water. You can then choose which project will receive your drop of water. Each drop of water
counts! 
Click here and please donate your drops to EHEES. 

* Gebruik LILO EN of LILO FR, de online zoekmachine dat sociale en ecologische projecten steunt. 
Iedere keer als u iets opzoekt via LILO verdien je waterdruppels. Je kan dan kiezen aan welk project je uw druppels wil schenken. Iedere druppel
telt! 
Klik hier en schenk aub uw druppels aan EHEES.

 
Founder 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
Elephant Haven - European Elephant Sanctuary

Mobile BE +32  

FR +33  

E-mail 

Website www.elephanthaven.org 

France Association 1901 Elephant Haven 
Rétabout 5 
87230 Saint-Nicolas-Courbefy, Bussière-Galant 
France 

Belgium Elephant Haven VZW 
Korte Nieuwstraat 19 
2840 Rumst  
België 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

-- 
* Utiliser LILO, le moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux. 
Chaque recherche que vous faites avec Lilo vous fait gagner une goutte d'eau. Vous pouvez choisir ensuite à quel projet vous donnez vos gouttes d'eau. Chaque goutte 
d'eau compte! 
Allez sur la fiche projet et svp versez vos gouttes d'eau à EHEES. 

* Use LILO, the search engine that finances social and environmental projects. 
Every time you search with Lilo, you earn a drop of water. You can then choose which project will receive your drop of water. Each drop of water counts! 
Click here and please donate your drops to EHEES. 

* Gebruik LILO EN of LILO FR, de online zoekmachine dat sociale en ecologische projecten steunt. 
Iedere keer als u iets opzoekt via LILO verdien je waterdruppels. Je kan dan kiezen aan welk project je uw druppels wil schenken. Iedere druppel telt!
Klik hier en schenk aub uw druppels aan EHEES.

 
Founder 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
Elephant Haven - European Elephant Sanctuary

Mobile BE +32  

FR +33  

E-mail 

Website www.elephanthaven.org 

France Association 1901 Elephant Haven 
Rétabout 5 
87230 Saint-Nicolas-Courbefy, Bussière-Galant 
France 

Belgium Elephant Haven VZW 
Korte Nieuwstraat 19 
2840 Rumst  
België 
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Van: )
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 16:35
Aan:
Onderwerp: Buba
Bijlagen: RE: Definitief advies Buba

Beste , 
Volgens mij is Buba nooit verplaatst naar Paiza. 
Dit maak ik op uit mijn commentaar op het zgn deskundigenadvies . Ik weet niet zeker of ik je dit al gemaild had. 
Ik heb nml geprobeerd aan te geven dat wat deze deskundigen feitelijk hebben geconstateerd en dat te gebruiken 
om duidelijk te maken dat de huidige wijze van houden niet door de beugel kan en het dier weg moet. 

Vrgr 
 

 

DVM
Senior Policy Advisor Animal Welfare
tel: 00-31-70-378
email: @minlnv.nl

Monday-Thursday 15.00 hr

address:
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, 
Animal Welfare Section
Bezuidenhoutseweg 73
P.O.Box: 20401
2500 EK The Hague
The Netherlands
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)

Van: )
Verzonden: maandag 16 maart 2020 17:14
Aan:  '
Onderwerp: Tijdsplanning en praktische zaken Buba
Bijlagen: Voorstel tijdsplanning Buba - mrt2020.docx

Beste  en de heer Freiwald, 

N.a.v. ons prettige gesprek enige tijd geleden zijn wij aan de slag gegaan met het in kaart brengen van een aantal
praktische zaken en heb ik een voorstel voor een tijdsplanning gemaakt. Deze tijdsplanning vinden jullie bij deze e-
mail gevoegd. Graag hoor ik of jullie je hierin kunnen vinden. Het streven is om z.s.m. een keuze voor een opvang te
maken, zodat er voldoende tijd is om praktische zaken rondom de daadwerkelijke verhuizing van Buba te regelen of,
indien van toepassing, het toekennen van een nieuwe tijdelijke ontheffing.

Zoals jullie in de planning kunnen lezen, willen we deze maand op zoek naar experts voor het beoordelen van Buba’s 
gezondheid en het beoordelen van de gekozen opvanglocatie(s). Wij zullen hiervoor ons netwerk raadplegen, maar 
horen het ook graag als jullie experts willen voordragen. 

Daarnaast is het goed om alvast na te denken over de criteria die we zullen hanteren om de verschillende 
opvanglocaties te beoordelen. In bijgevoegde planning vinden jullie een aantal eerste suggesties van onze kant. 
Graag horen we ook jullie ideeën voor selectiecriteria. Aan de hand van deze criteria hopen we eind april samen met 
jullie een beslissing te kunnen maken over welke opvanglocatie(s) bezocht zullen worden door de experts. Dit 
bezoek kan dan in mei plaatsvinden. Ik kan me voorstellen dat jullie hier graag bij aansluiten, om de locatie(s) met 
eigen ogen te kunnen zien? 

Eind mei hopen we in een derde gesprek met jullie een definitieve keuze te maken voor één van de opvanglocaties. 
De daarop volgende maand kan dan gebruikt worden om de laatste praktische zaken te regelen. 

Via deze mail wil ik jullie ook verzoeken om alvast z.s.m. een verlenging van de huidige ontheffing aan te vragen. 
Dan weten we zeker dat we allemaal voldoende tijd hebben voor deze aanvraag, mocht het niet lukken om Buba 
voor 30 juni te herplaatsen.  

Daarnaast vroeg ik mij af hoe het bezoek aan la Tanière in Frankrijk is verlopen? Wat is jullie beeld van de opvang? 
En zouden zij eventueel bereid zijn om Buba op te nemen? 

Ten slotte wil ik jullie nog informeren over een brief die verschillende dierenwelzijnsorganisaties hebben gestuurd 
naar het ministerie. Zij vragen ons ervoor te zorgen dat er een geschikte opvangplek voor Buba wordt gevonden, en 
raden Elephant Haven als opvangplek aan. Waarschijnlijk zal deze week onze reactie op deze brief verstuurd 
worden, dat moet in principe binnen 30 dagen na ontvangst van de brief gebeuren. In de reactie staat we nauw met 
jullie samenwerken om voor Buba een goede opvangplek te vinden en er momenteel drie opvangplekken in kaart 
worden gebracht. Daarnaast vermelden we dat de beslissing over de uiteindelijke opvangplek in goed overleg wordt 
genomen.   

Ik zie jullie reactie op bovenstaande punten graag tegemoet. Als er nog vragen zijn, dan kunnen jullie mij telefonisch 
of via de mail bereiken.  

Met vriendelijke groet, 
 

. 
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Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 
.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 
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Voorstel tijdsplanning herplaatsing Buba 
16-03-2020

Stand van zaken 
De ontheffing die circus Freiwald heeft voor het houden en verplaatsen van Buba loopt op 30 juni 
2020 af. Er wordt momenteel door Circus Freiwald en LNV actief gezocht naar mogelijke 
opvanglocaties voor Buba. Het proces verloopt in nauwe samenwerking. Zowel LNV als Circus 
Freiwald willen een geschikte plek voor Buba vinden en ervoor zorgen dat de overgang voor het dier 
zo goed mogelijk verloopt. Drie mogelijke opvanglocaties zijn in beeld: 

• Elephant Haven – Een nieuw opvangcentrum voor olifanten in het zuiden van Frankrijk.
• La Tanière Zoo Refuge – Een nieuwe dierentuin in Frankrijk die dieren met verschillende

achtergronden opvangt.
• Knuthenborg Safaripark – Een safaripark dat de circusolifanten uit Denemarken zal

opvangen.

Tijdsplanning 
De tijdsplanning erop is gericht om Buba te herplaatsen voordat de huidige ontheffing afloopt. Als er 
geen geschikte opvang beschikbaar is voor 30 juni, dan houden we hier natuurlijk rekening mee. Het 
streven is wel om z.s.m. een keuze voor een opvang te maken, zodat er voldoende tijd is om 
praktische zaken rondom de daadwerkelijke verhuizing van Buba te regelen of, indien van 
toepassing, het toekennen van een nieuwe tijdelijke ontheffing. 

Februari/maart 2020 
• Eerste uitvraag bij mogelijke opvanglocaties door de heer Freiwald (la Tanière en Deense

circussen) en LNV (op ambtelijk niveau)
o Is het mogelijk dat de locaties Buba opnemen? En zijn zij bereid dit te doen?

• Experts voor beoordeling Buba en opvanglocaties uitzoeken
o Via Netwerk LNV en voorstel Circus Freiwald

• Selectiecriteria voor opvanglocaties opstellen. Eerste voorzet criteria:
o Vanaf wanneer zou de locatie Buba kunnen opvangen?
o Hoe ziet de huisvesting eruit?
o Zijn er andere olifanten?
o Zijn er personen met ervaring met olifanten betrokken?

 Ervaren dierverzorgers
 Ervaren dierenartsen
 Experts op het gebied van resocialisatie

o Zijn er kosten verbonden aan de opvang?

April 2020 
• Informatie m.b.t. gemaakt selectiecriteria uitwerken voor de drie opvanglocaties
• Circus Freiwald dient een nieuw verzoek tot ontheffing in, zodat er voldoende tijd is om de

aanvraag te beoordelen.
• Half/eind april: Tweede gesprek tussen LNV en circus Freiwald. Aan de hand van de

verzamelde informatie over de opvanglocaties wordt een beslissing gemaakt over welke
opvanglocaties beoordeeld zullen worden door de experts.

Mei 2020 
• Experts bezoeken en beoordelen Buba
• Experts bezoeken en beoordelen geselecteerde opvanglocaties, mogelijk sluiten LNV en de

heer Freiwald hier ook bij aan.
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• Eind mei: Beoordelingsrapport van de experts is gereed.
• Eind mei: Derde gesprek tussen LNV en circus Freiwald, hierin wordt een definitieve keuze

gemaakt over de opvanglocatie voor Buba. Er is nu ook duidelijkheid of een nieuwe
ontheffing nodig is, procedures binnen LNV wordt stopgezet of voortgezet.

Juni 2020 
• Formaliseren van afspraken m.b.t opvang Buba tussen opvanglocatie en circus Freiwald
• Moment kiezen om gezamenlijk de publiciteit te kiezen, afstemmen met circus Freiwald, de

opvanglocatie en LNV
• Voorbereidingen verhuizing (aan circus Freiwald en opvanglocatie)

o Veterinaire toets gezondheid Buba (TBC)
o CITES papieren regelen?
o Overige praktische zaken

• LNV neemt definitief besluit over de aangevraagde ontheffing
o Afwijzen omdat er een opvanglocatie is gevonden en Buba voor 30 juni verhuist, of

afgeven totdat Buba verhuisd kan worden naar de opvanglocatie
• 30 juni 2020: Er is een nieuwe ontheffing voor Buba, of Buba wordt uiterlijk op deze dag

verhuisd



1

)

Van: )
Verzonden: maandag 23 maart 2020 16:44
Aan:
Onderwerp: RE: Herplaatsing circusolifant Buba

Ha 
Nog 1 puntje. Ik vraag me af of wij de elektronische weg voor het indienen van aanvragen hebben ingesteld. Ik 
vermoed van niet.  
Misschien dus het handigste om aan Freiwald mee te geven dat verlenging per brief moet worden aangevraagd. 
Dan weten we zeker dat het bij onze eigen procedures past.  

Van: )  
Verzonden: maandag 23 maart 2020 16:12 
Aan:   
CC: )  
Onderwerp: RE: Herplaatsing circusolifant Buba 

Hoi , 

In rood heb ik jouw vragen beantwoord.  
Mocht je nog wat nadere toelichting nodig hebben, laat me weten! 

Grt  

Vragen 
- Over het proces hebben we een aantal vragen, waar jij (WJZ) ons hopelijk mee kan helpen. Een van de

dingen die ik in kaart aan het brengen ben, is de procedure die gevolgd moet worden voor het aanvragen en
beoordelen van een eventuele nieuwe ontheffing. Helaas is er binnen DAD geen kennis (of informatie in het
archief) over hoe de aanvraag- en beoordelingsprocedure eerder is verlopen. Ik heb ontheffingsaanvragen
gevonden die bij  via de mail binnengekomen zijn in een paar enkele zinnen. Weet jij wat de eisen zijn
voor het indienen van zo’n ontheffing en welke gegevens vereist zijn? De minister of, in mandaat, de NVWA,
geeft af. Er ligt al een ontheffing, afgegeven door de vorige stas EZK, dat maakt het voor de aanvrager
makkelijk. De aanvrager vraagt onder verwijzing naar de nog geldende heffing om een nieuwe ontheffing,
eigenlijk verlenging van de ontheffing. De aanvrager moet dat wel motiveren: van welke wettelijke
bepalingen/voorschriften wil aanvrager ontheven worden (zie geldende ontheffing), waarom is dat nodig en
voor hoe lang is dat nodig? Dit kan aanvrager per mail of brief indienen.

- Weet jij meer over welke rol WJZ in de beoordeling van de ontheffing speelt? Dan kunnen we jullie op tijd
erbij betrekken. Voor zo’n ontheffing is DAD penvoerder (als het de minister is die afgeeft). WJZ leest en
denkt mee.

- We weten pas eind mei/begin juni of en wanneer opvang definitief beschikbaar, dan kunnen we dus pas
beslissen over de ontheffing (wel of niet toekennen en voor hoe lang). Is het haalbaar om de ontheffing op
tijd te beoordelen als hij pas begin juni binnen is? (waarschijnlijk niet) Wij hebben de heer Freiwald gevraagd 
om het verzoek tot een nieuwe ontheffing zo snel mogelijk in te dienen, zodat voldoende tijd is voor de
afhandeling. De huidige ontheffing is geldig tot en met 30 juni 2020. Het opstellen, advisering daarbij en het
doorlopen van de hiërarchie neemt veel tijd. Door vroegtijdig de ontheffing te formuleren en af te stemmen
kan je tijdwinst boeken.

- Is het juridisch mogelijk om de ontheffing voor elke mogelijke termijn toe te kennen? Dus bijvoorbeeld voor
2 maanden als een opvang voor 30 augustus klaar is, of bijvoorbeeld 1 of 2 jaar als er (nog) geen zicht is op
een geschikte opvang? Of moet de aanvrager dit al gespecificeerd hebben bij de aanvraag? De termijn voor
zo’n ontheffing ligt niet vast. Maar de gekozen termijn moet wel noodzakelijk en redelijk/proportioneel zijn.
Dit moet ook gemotiveerd worden! Bedenk daarbij dat de aanvrager al heel veel tijd heeft gekregen voor
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het organiseren van een oplossing. De huidige ontheffing dekt de periode vanaf 1 juli 2017 t/m 30 juni 
2020!!! Het moet natuurlijk geen gebed zonder eind worden. 

- Daarnaast kwam de heer Freiwald met een verzoek om geld (er zijn nog geen bedragen genoemd). Freiwald
zegt dat de verzorging van de olifant duur is, hij geen geld aan de olifant mag verdienen (klopt) en zijn circus
inkomsten misloopt doordat hij zijn olifant nog heeft (veel gemeentes weigeren het circus nu). Hij geeft aan
dat dit het gevolg is van het ingevoerde verbod op wilde dieren in circussen (“schuld van de overheid”) maar 
dat hij niet anders kan dan de olifant houden omdat er geen geschikte opvang is. Hij zegt dat ze niet hadden
verwacht dat de olifant nog zo lang bij hen zou moeten blijven en ze er dus zoveel geld aan kwijt zouden
zijn. Mijn vragen: Staat de heer Freiwald in zijn recht als hij vraagt om een vergoeding van de overheid? In
de ontheffing staat bijvoorbeeld dat die duurt tot 30 juni 2020 omdat er dan pas mogelijke opvanglocaties
beschikbaar zouden zijn. En stel dat Freiwald een vergoeding zou krijgen, heeft dit gevolgen voor alle andere
circussen die ooit een ontheffing hebben gekregen voor het tijdelijk houden van wilde dieren? Bij de
invoering van het verbod in 2015 is uitvoerig stil gestaan bij de vraag naar
“compensatie/schadeloosstelling”. De conclusie was dat daar geen grond voor is. Dus de heer Freiwald staat
naar oordeel van de regelgever in deze niet in zijn recht. Zie de nota van toelichting bij het wijzigingsbesluit,
m.n. par. 2.4, 2.6 en 4. Het PDF van het wijzigingsbesluit tref je bijgevoegd. Dit neemt niet weg, en zo staat
het ook in de toelichting: “Over de vraag of er ook sprake is van een «fair balance» op het niveau van het individu kunnen geen 
uitspraken worden gedaan. Het is namelijk niet op voorhand aan te geven of er omstandigheden zijn waardoor een individu 
onevenredig wordt benadeeld door het verbod. Ten algemene geldt dat het uiteindelijk aan de rechter is om te bepalen of en zo ja, 
in welke mate de overheid schade zou moeten vergoeden vanwege een mogelijke inbreuk op artikel 1 EP EVRM.” Dus Freiwald 
kan altijd naar de rechter met zijn verzoek om geld. (Ter nadere overweging voor DAD: Voor de vraag of 
Freiwald in aanmerking zou kunnen komen voor compensatie vanwege een individuele onevenredige last 
is onder andere van belang of er ook andere circussen zijn die door het verbod geraakt zijn maar hun 
wilde dieren wel kwijt konden en in hoeverre Freiwald heeft meegewerkt aan het vinden van opvang. De 
ontheffing en de idee om samen naar een opvangplek te zoeken is, naar ons idee, namelijk aanvankelijk 
ook bedoeld als tegemoetkoming aan Freiwald. Dan is het wat vreemd als het nu juist als last door 
Freiwald wordt gezien. Bij het toekennen van een subsidie of een anderszins genoemd bedrag als hier 
bedoeld, komt altijd de vraag naar de precedentwerking: een ander circus kan zich beroepen op de 
toekenning van een bedrag aan Freiwald en een gelijke behandeling claimen!) 
Voor het toekennen van een subsidie of vergoeding is juridisch gezien iig geen noodzaak, zo is destijds 
overwogen. Het is belangrijk om dit ook te communiceren aan Freiwald.  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 10:25 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Herplaatsing circusolifant Buba 

Dag , 

Ik heb weer een aantal vragen voor je op een ander dossier, circusolifant Buba. Ik zal eerst even kort de stavaza voor 
je schetsen, voordat ik mijn vragen op je afvuur. 

Stand van zaken 
Zoals eerder gezegd loopt de ontheffing van circus Freiwald om de olifant bij het circus te houden af op 30 juni 2020. 
Momenteel zijn we, samen met het circus, op zoek naar een geschikte opvangplek. Het streven is om Buba voor 30 
juni te verhuizen. Het is echter de vraag of deze gereed zijn voor 30 juni, dat weten we begin juni. Indien dat niet het 
geval is, zal de ontheffing voor een korte periode verlengd moeten worden, tot het moment dat de geschikte 
opvangplek gereed is. Momenteel zijn we drie opvangplekken in kaart aan het brengen, waar uiteindelijk één 
opvang voor Buba uit gekozen zal worden.  

Vragen 
- Over het proces hebben we een aantal vragen, waar jij (WJZ) ons hopelijk mee kan helpen. Een van de

dingen die ik in kaart aan het brengen ben, is de procedure die gevolgd moet worden voor het aanvragen en
beoordelen van een eventuele nieuwe ontheffing. Helaas is er binnen DAD geen kennis (of informatie in het
archief) over hoe de aanvraag- en beoordelingsprocedure eerder is verlopen. Ik heb ontheffingsaanvragen

10.2.e

10.2.e

10.2.e



3

gevonden die bij  via de mail binnengekomen zijn in een paar enkele zinnen. Weet jij wat de eisen zijn 
voor het indienen van zo’n ontheffing en welke gegevens vereist zijn? 

- Weet jij meer over welke rol WJZ in de beoordeling van de ontheffing speelt? Dan kunnen we jullie op tijd
erbij betrekken.

- We weten pas eind mei/begin juni of en wanneer opvang definitief beschikbaar, dan kunnen we dus pas
beslissen over de ontheffing (wel of niet toekennen en voor hoe lang). Is het haalbaar om de ontheffing op
tijd te beoordelen als hij pas begin juni binnen is? (waarschijnlijk niet) Wij hebben de heer Freiwald gevraagd 
om het verzoek tot een nieuwe ontheffing zo snel mogelijk in te dienen, zodat voldoende tijd is voor de
afhandeling.

- Is het juridisch mogelijk om de ontheffing voor elke mogelijke termijn toe te kennen? Dus bijvoorbeeld voor
2 maanden als een opvang voor 30 augustus klaar is, of bijvoorbeeld 1 of 2 jaar als er (nog) geen zicht is op
een geschikte opvang? Of moet de aanvrager dit al gespecificeerd hebben bij de aanvraag?

- Daarnaast kwam de heer Freiwald met een verzoek om geld (er zijn nog geen bedragen genoemd). Freiwald
zegt dat de verzorging van de olifant duur is, hij geen geld aan de olifant mag verdienen (klopt) en zijn circus
inkomsten misloopt doordat hij zijn olifant nog heeft (veel gemeentes weigeren het circus nu). Hij geeft aan
dat dit het gevolg is van het ingevoerde verbod op wilde dieren in circussen (“schuld van de overheid”) maar 
dat hij niet anders kan dan de olifant houden omdat er geen geschikte opvang is. Hij zegt dat ze niet hadden
verwacht dat de olifant nog zo lang bij hen zou moeten blijven en ze er dus zoveel geld aan kwijt zouden
zijn. Mijn vragen: Staat de heer Freiwald in zijn recht als hij vraagt om een vergoeding van de overheid? In
de ontheffing staat bijvoorbeeld dat die duurt tot 30 juni 2020 omdat er dan pas mogelijke opvanglocaties
beschikbaar zouden zijn. En stel dat Freiwald een vergoeding zou krijgen, heeft dit gevolgen voor alle andere
circussen die ooit een ontheffing hebben gekregen voor het tijdelijk houden van wilde dieren?

Ik hoop dat je me hiermee vooruit kant helpen! Als je nog vragen hebt, dan ben ik deze ochtend nog telefonisch 
bereikbaar en anders maandag weer. 

Groeten en fijn weekend alvast, 
 

. 
Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 
.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 
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Van:   <info@ >
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 10:42
Aan: )
Onderwerp: Re: Tijdsplanning en praktische zaken Buba
Bijlagen: IMG_20200229_115720.jpg; IMG_20200229_115801.jpg; IMG_20200229_120059.jpg; 

IMG_20200229_120341.jpg; IMG_20200229_121419.jpg

Beste  

Nogmaals dank voor je mail en de bijbehorende, uitgewerkte planning. Ook wij zitten natuurlijk niet stil, en hebben 
ondertussen de eerste mogelijke opvanglocatie bezocht in Frankrijk. In de bijlage enkele foto's! 

Oordeel La Tanière: 

Goede eerste indruk qua binnen- en buitenverblijven, welke nog in aanbouw zijn en naar verwachting pas in de 
zomer gereed zijn voor gebruik. In een noodsituatie zouden zij Buba kunnen opvangen, maar staan er nog niet om te 
springen aangezien in de zomer ook al 2 jonge stieren uit Keulen ontvangen worden, en die zijn natuurlijk niet samen 
te voegen met de oudere koe Buba. Tevens is hierdoor weinig tijd om Buba op een goede manier te integreren/in te 
werken in de nieuwe situatie daar.  

Als er eventueel in de toekomst nog een andere (oudere) koe zou komen, bestaat natuurlijk de mogelijkheid om Buba 
daarmee samen te voegen. Eindoordeel: Goede locatie, maar op korte termijn nog niet geschikt vanwege andere 
olifanten.  

Helaas denk ik dat ook deze gehele planning slachtoffer wordt van de situatie omtrent het Corona-virus aangezien 
we nu natuurlijk niet meer zo makkelijk een internationaal bezoekje kunnen inplannen. De vraag is even hoe lang dit 
gaat duren, en op welke manier we een marge kunnen inbouwen in de planning. 

Ik denk dat de criteria door jullie opgesteld, aardig in de richting komen, in ieder geval als aanknopingspunten. 
Overige zaken zullen bij een bezoek zeker vanzelf naar voren komen.  

Wij gaan met de aanvraag voor de ontheffing-verlenging aan de slag en verwachten deze uiterlijk begin volgende 
week toe te kunnen sturen. Hebben jullie al contact (kunnen zoeken) met het betreffende ministerie in 
Denemarken, om te  bekijken hoe zij daar met de situatie zijn omgegaan? 
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On 16 March 2020 at 17:13:38 +01:00, ) wrote: 

Beste  en de heer Freiwald, 

N.a.v. ons prettige gesprek enige tijd geleden zijn wij aan de slag gegaan met het in kaart brengen
van een aantal praktische zaken en heb ik een voorstel voor een tijdsplanning gemaakt. Deze
tijdsplanning vinden jullie bij deze e-mail gevoegd. Graag hoor ik of jullie je hierin kunnen vinden.
Het streven is om z.s.m. een keuze voor een opvang te maken, zodat er voldoende tijd is om
praktische zaken rondom de daadwerkelijke verhuizing van Buba te regelen of, indien van
toepassing, het toekennen van een nieuwe tijdelijke ontheffing.

Zoals jullie in de planning kunnen lezen, willen we deze maand op zoek naar experts voor het 
beoordelen van Buba’s gezondheid en het beoordelen van de gekozen opvanglocatie(s). Wij zullen 
hiervoor ons netwerk raadplegen, maar horen het ook graag als jullie experts willen voordragen. 

Daarnaast is het goed om alvast na te denken over de criteria die we zullen hanteren om de 
verschillende opvanglocaties te beoordelen. In bijgevoegde planning vinden jullie een aantal eerste 
suggesties van onze kant. Graag horen we ook jullie ideeën voor selectiecriteria. Aan de hand van 
deze criteria hopen we eind april samen met jullie een beslissing te kunnen maken over welke 
opvanglocatie(s) bezocht zullen worden door de experts. Dit bezoek kan dan in mei plaatsvinden. Ik 
kan me voorstellen dat jullie hier graag bij aansluiten, om de locatie(s) met eigen ogen te kunnen 
zien? 

Eind mei hopen we in een derde gesprek met jullie een definitieve keuze te maken voor één van de 
opvanglocaties. De daarop volgende maand kan dan gebruikt worden om de laatste praktische 
zaken te regelen. 

Via deze mail wil ik jullie ook verzoeken om alvast z.s.m. een verlenging van de huidige ontheffing 
aan te vragen. Dan weten we zeker dat we allemaal voldoende tijd hebben voor deze aanvraag, 
mocht het niet lukken om Buba voor 30 juni te herplaatsen. 

Daarnaast vroeg ik mij af hoe het bezoek aan la Tanière in Frankrijk is verlopen? Wat is jullie beeld 
van de opvang? En zouden zij eventueel bereid zijn om Buba op te nemen? 

Ten slotte wil ik jullie nog informeren over een brief die verschillende dierenwelzijnsorganisaties 
hebben gestuurd naar het ministerie. Zij vragen ons ervoor te zorgen dat er een geschikte 
opvangplek voor Buba wordt gevonden, en raden Elephant Haven als opvangplek aan. Waarschijnlijk 
zal deze week onze reactie op deze brief verstuurd worden, dat moet in principe binnen 30 dagen 
na ontvangst van de brief gebeuren. In de reactie staat we nauw met jullie samenwerken om voor 
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Buba een goede opvangplek te vinden en er momenteel drie opvangplekken in kaart worden 
gebracht. Daarnaast vermelden we dat de beslissing over de uiteindelijke opvangplek in goed 
overleg wordt genomen.  

Ik zie jullie reactie op bovenstaande punten graag tegemoet. Als er nog vragen zijn, dan kunnen 
jullie mij telefonisch of via de mail bereiken. 

Met vriendelijke groet, 

 

. 

Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 

.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl

www.rijksoverheid.nl/lnv 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: >
Verzonden: maandag 30 maart 2020 10:54
Aan: )
Onderwerp: Buba

Hoi , 

Hoe gaat alles met jullie? Hopelijk is iedereen veilig en gezond! 
Hier alles goed, natuurlijk geen vrijwilligers dus veel werk voor ons nu. 
Onze stal is zo goed als klaar, we moeten nu nog een afspraak zien te bekomen met de "service véterinaire" die een 
laatste controle komen doen 
of alles ok is voor de aankomst van de eerste olifant. 

Hebben jullie nog nieuws ivm Buba? Is ze in Nederland en heeft het circus het niet nog moeilijker nu dat ze gesloten 
zijn en geen inkomsten hebben? 
Of heeft Freiwald al een beslissing genomen? 

Hopelijk komt er snel een einde aan deze coronatijd en kunnen we iets betekenen voor Buba. 

Hou jullie wel en blijf gezond 
Warme groetjes 

 
--  
* Utiliser LILO, le moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux. 
Chaque recherche que vous faites avec Lilo vous fait gagner une goutte d'eau. Vous pouvez choisir ensuite à quel projet vous donnez vos gouttes d'eau. Chaque goutte 
d'eau compte! 
Allez sur la fiche projet et svp versez vos gouttes d'eau à EHEES. 

* Use LILO, the search engine that finances social and environmental projects. 
Every time you search with Lilo, you earn a drop of water. You can then choose which project will receive your drop of water. Each drop of water counts! 
Click here and please donate your drops to EHEES. 

* Gebruik LILO EN of LILO FR, de online zoekmachine dat sociale en ecologische projecten steunt. 
Iedere keer als u iets opzoekt via LILO verdien je waterdruppels. Je kan dan kiezen aan welk project je uw druppels wil schenken. Iedere druppel telt!
Klik hier en schenk aub uw druppels aan EHEES.

 
Founder 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
Elephant Haven - European Elephant Sanctuary

Mobile BE +32  

FR +33  

E-mail t

Website www.elephanthaven.org 

France Association 1901 Elephant Haven 
Rétabout 5 
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87230 Saint-Nicolas-Courbefy, Bussière-Galant 
France 

Belgium Elephant Haven VZW 
Korte Nieuwstraat 19 
2840 Rumst  
België 
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Van: )
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 15:51
Aan: )
Onderwerp: RE: Olifant Buba

Hoi , 

Dank voor je update! Ook weer zo’n interessant dossier. 

Olja deed de handhaving op dierenwelzijn bij RVO maar ze is al een paar jaar weg. Dus ik ben één en ander 
nagegaan bij collega’s, want dit speelde namelijk voor mijn tijd op deze functie.  was dus secretaris in de 
beoordelingscommissie, die door LNV was ingesteld destijds.  deed dit niet vanuit haar functie bij RVO en 
verder had RVO hier geen taak in, behalve het leveren van de secretaris, en wellicht ook de voorzitter… (weet je 
wie dat was?) 

Bij de Visitatiecommissie Dierentuinen en bij de beoordeling van de Gidsen voor goede praktijken levert RVO ook 
secretaris en voorzitter. Ik denk dus dat je moet denken aan zo’n soort beoordelingscommissie, die vanuit LNV 
wordt ingesteld.  

RVO heeft geen rol gehad in het circusdieren dossier, behalve de communicatie en het publiceren van de 
ontheffing.  

Wellicht kan de visitatiecommissie hierin iets betekenen? Ik kan me zo voorstellen dat er voldoende 
deskundigheid binnen de visitatiecommissie is om dit te beoordelen. Maar ik weet niet wie er de vorige keer in de 
beoordelingscommissie zaten. Weet je dat? Mocht je namen hebben, dan kan ik wellicht nog even verder binnen 
RVO vragen. Misschien weten andere collega’s er meer over, of wellicht kan ik nog wat checken bij mijn 
voorganger? Ik heb die mogelijkheid wel   Laat maar weten als ik met je mee moet kijken of denken hoor!  

En weet je inmiddels hoe het met de CITES papieren van Buba zit? Kan ze zo worden overgedragen? 

Groetjes  

Van: )  
Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 12:23 
Aan: )  
Onderwerp: Olifant Buba 

Hoi , 

Vraagje m.b.t. een ander onderwerp; olifant Buba. Ik zal je eerst even updaten over de stand van zaken. 

De ontheffing die het circus heeft voor olifant Buba loopt op 30 juni af, wij hopen voor die tijd een opvangplek 
voor Buba te kunnen vinden. We hebben een aantal weken geleden een gesprek gehad met Circus Freiwald en ze 
willen meewerken met het vinden van een opvangplek voor Buba (hoera!  ). Wij hebben in februari al een 
gesprek gehad met Elephant Haven, een nieuwe olifantenopvang, en de heer Freiwald heeft nog twee mogelijke 
opvanglocaties aangedragen. Die zijn we nu in kaart aan het brengen, de bedoeling is dat het verdere proces in 
nauwe samenwerking met het circus verloopt. Hopelijk lukt het ons dan om Buba voor 30 juni te herplaatsen (als 
de corona-crisis geen roet ik het eten gooit). 

Ik ben nu bezig met het uitzoeken van een aantal experts die de opvanglocatie(s) en Buba kunnen beoordelen. 
Daarbij heb ik de dossiers uit 2016 erbij gepakt. Ik zag dat toen de olifant en mogelijke opvanglocatie Pairi Daiza 
beoordeeld werd door de experts, ook iemand van RVO was aangesloten. Het gaat om  – . 
Weet jij toevallig wat haar rol was? En of er eventueel de verdere rol van RVO in dit proces is geweest? En hoe zie 
jij dit deze keer voor je? 

De ontheffingsaanvraag en afhandeling was helemaal door LNV gedaan, maar over de verdere taakverdeling en 
rollen binnen LNV (DAD, WJZ, etc.) en daarbuiten is weinig info te vinden in de archieven. Dus ik ben benieuwd of 
jij iets weet over de rol van RVO. 

Groetjes, 
 

30

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e



2

. 
Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 
.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 
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Van:
Verzonden: woensdag 8 april 2020 18:17
Aan:  '
Onderwerp: RE: RE: Tijdsplanning en praktische zaken Buba

Hoi , 

Goed om te horen dat de verlengingsaanvraag voor de ontheffing klaar is. 
Je kan het volgende adres bovenaan de brief zetten: 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
t.a.v. mevrouw
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Hartelijke groet en fijne avond, 

 

 
Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 
.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 

Van:   
Verzonden: maandag 6 april 2020 16:09 
Aan: )  
Onderwerp: Re: RE: Tijdsplanning en praktische zaken Buba 

Hoi  

De aanvraag ontheffing verlenging is klaar. Welk adres /affeling kan ik er boven zetten? Ik verstuur de aanvraag per 
mail.  
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Op 25 maart 2020 om 17:06 Midden-Europese standaardtijd, schreef @minlnv.nl>: 

Beste , 

Bedankt voor de update en de foto’s van La Tanière. Ik zal alle informatie opslaan en verzamelen, 
zodat we later alle info van de drie mogelijke opvanglocaties bij elkaar hebben. 

Heel fijn ook dat jullie het verzoek tot een nieuwe ontheffing snel kunnen indienen! 

Het is inderdaad even afwachten hoe het traject gaat verlopen i.v.m. het coronavirus. Mogelijk 
loopt het één en ander vertraging op. Gelukkig staat het bezoek van de experts pas in mei 
gepland, hoe de situatie er dan voor staat is lastig te voorspellen natuurlijk. We zullen binnen het 
ministerie in ieder geval alvast de lijntjes uitzetten en de gemaakte planning voor zover dat gaat 
vasthouden. Afhankelijk van de ontwikkelingen, kan het zijn dat dat aangepast moet worden. 

Goed om te horen dat jullie je kunnen vinden in de opgestelde criteria. Ik denk dat we deze 
criteria al moeten gebruiken om een voorselectie te maken van de opvanglocaties die we gaan 
bezoeken en door de experts laten beoordelen. Het heeft natuurlijk weinig zin om locaties te 
bezoeken waarvan we aan de voorkant al weten dat ze niet aan de wensen voldoen. Vandaar dat 
het ons handig lijkt om de criteria al van tevoren duidelijk te hebben. Uiteraard wordt de 
gedetailleerde informatie aangevuld tijdens de bezoeken, en kunnen daar nieuwe punten uit naar 
voren komen. 

Ten slotte heb ik contact gehad met de Deense overheid, mijn Deense collega heeft me vrij snel 
doorverwezen naar het safaripark dat de olifanten uiteindelijk zal opvangen. Maar het is lastig om 
daar met de juiste mensen contact te krijgen. Er wordt dus aan gewerkt, ik zal jullie op de hoogte 
houden. 

Hartelijke groet, 
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. 

Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 

.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  

@minlnv.nl

www.rijksoverheid.nl/lnv 

Van: <info@ .nl>  
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 10:42 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Re: Tijdsplanning en praktische zaken Buba 

Beste  

Nogmaals dank voor je mail en de bijbehorende, uitgewerkte planning. Ook wij zitten natuurlijk niet 
stil, en hebben ondertussen de eerste mogelijke opvanglocatie bezocht in Frankrijk. In de bijlage 
enkele foto's! 

Oordeel La Tanière: 

Goede eerste indruk qua binnen- en buitenverblijven, welke nog in aanbouw zijn en naar 
verwachting pas in de zomer gereed zijn voor gebruik. In een noodsituatie zouden zij Buba kunnen 
opvangen, maar staan er nog niet om te springen aangezien in de zomer ook al 2 jonge stieren uit 
Keulen ontvangen worden, en die zijn natuurlijk niet samen te voegen met de oudere koe Buba. 
Tevens is hierdoor weinig tijd om Buba op een goede manier te integreren/in te werken in de nieuwe 
situatie daar.  
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Als er eventueel in de toekomst nog een andere (oudere) koe zou komen, bestaat natuurlijk de 
mogelijkheid om Buba daarmee samen te voegen. Eindoordeel: Goede locatie, maar op korte termijn 
nog niet geschikt vanwege andere olifanten.  

Helaas denk ik dat ook deze gehele planning slachtoffer wordt van de situatie omtrent het Corona-
virus aangezien we nu natuurlijk niet meer zo makkelijk een internationaal bezoekje kunnen 
inplannen. De vraag is even hoe lang dit gaat duren, en op welke manier we een marge kunnen 
inbouwen in de planning. 

Ik denk dat de criteria door jullie opgesteld, aardig in de richting komen, in ieder geval als 
aanknopingspunten. Overige zaken zullen bij een bezoek zeker vanzelf naar voren komen. 

Wij gaan met de aanvraag voor de ontheffing-verlenging aan de slag en verwachten deze uiterlijk 
begin volgende week toe te kunnen sturen. Hebben jullie al contact (kunnen zoeken) met het 
betreffende ministerie in Denemarken, om te  bekijken hoe zij daar met de situatie zijn omgegaan? 

On 16 March 2020 at 17:13:38 +01:00, @minlnv.nl> wrote: 

Beste en de heer Freiwald, 

N.a.v. ons prettige gesprek enige tijd geleden zijn wij aan de slag gegaan met het in
kaart brengen van een aantal praktische zaken en heb ik een voorstel voor een
tijdsplanning gemaakt. Deze tijdsplanning vinden jullie bij deze e-mail gevoegd.

10.2.e
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Graag hoor ik of jullie je hierin kunnen vinden. Het streven is om z.s.m. een keuze 
voor een opvang te maken, zodat er voldoende tijd is om praktische zaken rondom 
de daadwerkelijke verhuizing van Buba te regelen of, indien van toepassing, het 
toekennen van een nieuwe tijdelijke ontheffing. 

Zoals jullie in de planning kunnen lezen, willen we deze maand op zoek naar experts 
voor het beoordelen van Buba’s gezondheid en het beoordelen van de gekozen 
opvanglocatie(s). Wij zullen hiervoor ons netwerk raadplegen, maar horen het ook 
graag als jullie experts willen voordragen. 

Daarnaast is het goed om alvast na te denken over de criteria die we zullen 
hanteren om de verschillende opvanglocaties te beoordelen. In bijgevoegde 
planning vinden jullie een aantal eerste suggesties van onze kant. Graag horen we 
ook jullie ideeën voor selectiecriteria. Aan de hand van deze criteria hopen we eind 
april samen met jullie een beslissing te kunnen maken over welke opvanglocatie(s) 
bezocht zullen worden door de experts. Dit bezoek kan dan in mei plaatsvinden. Ik 
kan me voorstellen dat jullie hier graag bij aansluiten, om de locatie(s) met eigen 
ogen te kunnen zien? 

Eind mei hopen we in een derde gesprek met jullie een definitieve keuze te maken 
voor één van de opvanglocaties. De daarop volgende maand kan dan gebruikt 
worden om de laatste praktische zaken te regelen. 

Via deze mail wil ik jullie ook verzoeken om alvast z.s.m. een verlenging van de 
huidige ontheffing aan te vragen. Dan weten we zeker dat we allemaal voldoende 
tijd hebben voor deze aanvraag, mocht het niet lukken om Buba voor 30 juni te 
herplaatsen. 

Daarnaast vroeg ik mij af hoe het bezoek aan la Tanière in Frankrijk is verlopen? Wat 
is jullie beeld van de opvang? En zouden zij eventueel bereid zijn om Buba op te 
nemen? 

Ten slotte wil ik jullie nog informeren over een brief die verschillende 
dierenwelzijnsorganisaties hebben gestuurd naar het ministerie. Zij vragen ons 
ervoor te zorgen dat er een geschikte opvangplek voor Buba wordt gevonden, en 
raden Elephant Haven als opvangplek aan. Waarschijnlijk zal deze week onze reactie 
op deze brief verstuurd worden, dat moet in principe binnen 30 dagen na ontvangst 
van de brief gebeuren. In de reactie staat we nauw met jullie samenwerken om voor 
Buba een goede opvangplek te vinden en er momenteel drie opvangplekken in kaart 
worden gebracht. Daarnaast vermelden we dat de beslissing over de uiteindelijke 
opvangplek in goed overleg wordt genomen.  
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Ik zie jullie reactie op bovenstaande punten graag tegemoet. Als er nog vragen zijn, 
dan kunnen jullie mij telefonisch of via de mail bereiken. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 

.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl

www.rijksoverheid.nl/lnv 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 
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Van: >
Verzonden: zondag 12 april 2020 20:47
Aan:
Onderwerp: Buba

Hoi , 

Hoe gaat alles met jullie? Hopelijk is iedereen veilig en gezond! 
Hier alles goed, natuurlijk geen vrijwilligers dus veel werk voor ons nu. 
Onze stal is zo goed als klaar, we moeten nu nog een afspraak zien te bekomen met de "service véterinaire" die een 
laatste controle komen doen 
of alles ok is voor de aankomst van de eerste olifant. 

Hebben jullie nog nieuws ivm Buba? Is ze in Nederland en heeft het circus het niet nog moeilijker nu dat ze gesloten 
zijn en geen inkomsten hebben? 
Of heeft Freiwald al een beslissing genomen? 
We hebben juist deze link gezien. 
https://www.1limburg.nl/circus-zonder-eten-gestrand-door-coronacrisis 
Hopelijk kan er meer druk komen op hen en dat er snel een beslissing genomen kan worden 

Hopelijk komt er snel een einde aan deze coronatijd en kunnen we iets betekenen voor Buba. 

Hou jullie wel en blijf gezond 
Warme groetjes 

 en  

 
Founder 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
Elephant Haven - European Elephant Sanctuary

Mobile BE +32  

FR +33  

E-mail t

Website www.elephanthaven.org 

France Association 1901 Elephant Haven 
Rétabout 5 
87230 Saint-Nicolas-Courbefy, Bussière-Galant 
France 

Belgium Elephant Haven VZW 
Korte Nieuwstraat 19 
2840 Rumst  
België 
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)

Van:   <info@ .nl>
Verzonden: dinsdag 14 april 2020 22:50
Aan:
Onderwerp: RE: RE: Tijdsplanning en praktische zaken Buba
Bijlagen: ontheffing Buba verlenging.pdf

Beste  

Bij deze, zie bijlage! 

Groeten  

On 8 April 2020 at 18:17:05 +02:00,  wrote: 

Hoi , 

Goed om te horen dat de verlengingsaanvraag voor de ontheffing klaar is. 

Je kan het volgende adres bovenaan de brief zetten: 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

t.a.v. mevrouw

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Hartelijke groet en fijne avond, 

33
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. 

Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 

.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  

@minlnv.nl

www.rijksoverheid.nl/lnv 

Van:   
Verzonden: maandag 6 april 2020 16:09 
Aan:   
Onderwerp: Re: RE: Tijdsplanning en praktische zaken Buba 

Hoi  

De aanvraag ontheffing verlenging is klaar. Welk adres /affeling kan ik er boven zetten? Ik verstuur 
de aanvraag per mail.  
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Op 25 maart 2020 om 17:06 Midden-Europese standaardtijd, schreef . 
@minlnv.nl>: 

Beste , 

Bedankt voor de update en de foto’s van La Tanière. Ik zal alle informatie opslaan en verzamelen, zodat 
we later alle info van de drie mogelijke opvanglocaties bij elkaar hebben. 

Heel fijn ook dat jullie het verzoek tot een nieuwe ontheffing snel kunnen indienen! 

Het is inderdaad even afwachten hoe het traject gaat verlopen i.v.m. het coronavirus. Mogelijk loopt 
het één en ander vertraging op. Gelukkig staat het bezoek van de experts pas in mei gepland, hoe de 
situatie er dan voor staat is lastig te voorspellen natuurlijk. We zullen binnen het ministerie in ieder 
geval alvast de lijntjes uitzetten en de gemaakte planning voor zover dat gaat vasthouden. Afhankelijk 
van de ontwikkelingen, kan het zijn dat dat aangepast moet worden. 

Goed om te horen dat jullie je kunnen vinden in de opgestelde criteria. Ik denk dat we deze criteria al 
moeten gebruiken om een voorselectie te maken van de opvanglocaties die we gaan bezoeken en door 
de experts laten beoordelen. Het heeft natuurlijk weinig zin om locaties te bezoeken waarvan we aan 
de voorkant al weten dat ze niet aan de wensen voldoen. Vandaar dat het ons handig lijkt om de 
criteria al van tevoren duidelijk te hebben. Uiteraard wordt de gedetailleerde informatie aangevuld 
tijdens de bezoeken, en kunnen daar nieuwe punten uit naar voren komen. 

Ten slotte heb ik contact gehad met de Deense overheid, mijn Deense collega heeft me vrij snel 
doorverwezen naar het safaripark dat de olifanten uiteindelijk zal opvangen. Maar het is lastig om daar 
met de juiste mensen contact te krijgen. Er wordt dus aan gewerkt, ik zal jullie op de hoogte houden. 
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Hartelijke groet, 

 

 

Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 

.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl

www.rijksoverheid.nl/lnv 

Van:  <info .nl> 

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 10:42 

Aan: @minlnv.nl> 

Onderwerp: Re: Tijdsplanning en praktische zaken Buba 

Beste  

Nogmaals dank voor je mail en de bijbehorende, uitgewerkte planning. Ook wij 
zitten natuurlijk niet stil, en hebben ondertussen de eerste mogelijke opvanglocatie 
bezocht in Frankrijk. In de bijlage enkele foto's! 

Oordeel La Tanière: 
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Goede eerste indruk qua binnen- en buitenverblijven, welke nog in aanbouw zijn en 
naar verwachting pas in de zomer gereed zijn voor gebruik. In een noodsituatie 
zouden zij Buba kunnen opvangen, maar staan er nog niet om te springen aangezien 
in de zomer ook al 2 jonge stieren uit Keulen ontvangen worden, en die zijn 
natuurlijk niet samen te voegen met de oudere koe Buba. Tevens is hierdoor weinig 
tijd om Buba op een goede manier te integreren/in te werken in de nieuwe situatie 
daar.  

Als er eventueel in de toekomst nog een andere (oudere) koe zou komen, bestaat 
natuurlijk de mogelijkheid om Buba daarmee samen te voegen. Eindoordeel: Goede 
locatie, maar op korte termijn nog niet geschikt vanwege andere olifanten.  

Helaas denk ik dat ook deze gehele planning slachtoffer wordt van de situatie 
omtrent het Corona-virus aangezien we nu natuurlijk niet meer zo makkelijk een 
internationaal bezoekje kunnen inplannen. De vraag is even hoe lang dit gaat duren, 
en op welke manier we een marge kunnen inbouwen in de planning. 

Ik denk dat de criteria door jullie opgesteld, aardig in de richting komen, in ieder 
geval als aanknopingspunten. Overige zaken zullen bij een bezoek zeker vanzelf naar 
voren komen.  

Wij gaan met de aanvraag voor de ontheffing-verlenging aan de slag en verwachten 
deze uiterlijk begin volgende week toe te kunnen sturen. Hebben jullie al contact 
(kunnen zoeken) met het betreffende ministerie in Denemarken, om te  bekijken 
hoe zij daar met de situatie zijn omgegaan? 

10.2.e
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On 16 March 2020 at 17:13:38 +01:00, @minlnv.nl> wrote: 

Beste  en de heer Freiwald, 

N.a.v. ons prettige gesprek enige tijd geleden zijn wij aan de slag
gegaan met het in kaart brengen van een aantal praktische zaken en
heb ik een voorstel voor een tijdsplanning gemaakt. Deze
tijdsplanning vinden jullie bij deze e-mail gevoegd. Graag hoor ik of
jullie je hierin kunnen vinden. Het streven is om z.s.m. een keuze
voor een opvang te maken, zodat er voldoende tijd is om praktische
zaken rondom de daadwerkelijke verhuizing van Buba te regelen of,
indien van toepassing, het toekennen van een nieuwe tijdelijke
ontheffing.

Zoals jullie in de planning kunnen lezen, willen we deze maand op 
zoek naar experts voor het beoordelen van Buba’s gezondheid en 
het beoordelen van de gekozen opvanglocatie(s). Wij zullen 
hiervoor ons netwerk raadplegen, maar horen het ook graag als 
jullie experts willen voordragen. 

Daarnaast is het goed om alvast na te denken over de criteria die 
we zullen hanteren om de verschillende opvanglocaties te 
beoordelen. In bijgevoegde planning vinden jullie een aantal eerste 
suggesties van onze kant. Graag horen we ook jullie ideeën voor 
selectiecriteria. Aan de hand van deze criteria hopen we eind april 
samen met jullie een beslissing te kunnen maken over welke 
opvanglocatie(s) bezocht zullen worden door de experts. Dit bezoek 
kan dan in mei plaatsvinden. Ik kan me voorstellen dat jullie hier 
graag bij aansluiten, om de locatie(s) met eigen ogen te kunnen 
zien? 

Eind mei hopen we in een derde gesprek met jullie een definitieve 
keuze te maken voor één van de opvanglocaties. De daarop 
volgende maand kan dan gebruikt worden om de laatste praktische 
zaken te regelen. 

Via deze mail wil ik jullie ook verzoeken om alvast z.s.m. een 
verlenging van de huidige ontheffing aan te vragen. Dan weten we 
zeker dat we allemaal voldoende tijd hebben voor deze aanvraag, 
mocht het niet lukken om Buba voor 30 juni te herplaatsen. 

10.2.e
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Daarnaast vroeg ik mij af hoe het bezoek aan la Tanière in Frankrijk 
is verlopen? Wat is jullie beeld van de opvang? En zouden zij 
eventueel bereid zijn om Buba op te nemen? 

Ten slotte wil ik jullie nog informeren over een brief die 
verschillende dierenwelzijnsorganisaties hebben gestuurd naar het 
ministerie. Zij vragen ons ervoor te zorgen dat er een geschikte 
opvangplek voor Buba wordt gevonden, en raden Elephant Haven 
als opvangplek aan. Waarschijnlijk zal deze week onze reactie op 
deze brief verstuurd worden, dat moet in principe binnen 30 dagen 
na ontvangst van de brief gebeuren. In de reactie staat we nauw 
met jullie samenwerken om voor Buba een goede opvangplek te 
vinden en er momenteel drie opvangplekken in kaart worden 
gebracht. Daarnaast vermelden we dat de beslissing over de 
uiteindelijke opvangplek in goed overleg wordt genomen.  

Ik zie jullie reactie op bovenstaande punten graag tegemoet. Als er 
nog vragen zijn, dan kunnen jullie mij telefonisch of via de mail 
bereiken. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 

.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl

www.rijksoverheid.nl/lnv 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. 
Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. 
If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, 
you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 



Bladel, 1 april 2020 
Aan: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

t.a.v. mevrouw 
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Betreft:  Aanvraag (verlenging) ontheffing Circus Freiwald 
t.b.v. het houden en verplaatsen van olifant Buba

Geachte mevrouw  beste  

Circus Freiwald in de persoon van Dhr. Lutz Freiwald heeft na het inwerking treden van het verbod op het houden en 
laten optreden van bepaald ‘wilde’ zoogdieren in circussen in 2015, ontheffing gekregen voor een periode van 5 jaar. 
In deze periode mag de Afrikaanse Olifant Buba meereizen en verblijven in het circus, op haar vertrouwde plek bij de 
familie Freiwald en hun andere dieren. 

Voorafgaande aan  het verlenen van deze ontheffing is door 4 deskundigen bezoek gebracht aan het circus in 
Purmerend, waarbij zowel de gezondheidstoestand als de verblijfsituatie bij het circus zijn onderzocht. De resultaten 
daarvan zijn bij u bekend.  

De afgelopen jaren is Buba door de familie Freiwald als het ware ‘opgevangen’ en verzorgd, waarbij  niet is 
geschroomd verder te investeren in de optimalisatie van het reizende olifantenverblijf.   
Voor het circus betekend dit een extra kostenpost van jaarlijks circa € 60.000,- voor het vervoer, de verzorging en 
alle bijkomende zaken zoals dierenartsbezoeken, brandstof voor verwarming van het verblijf etc. (eigen arbeid niet 
meegerekend). 

De olifant is – in hoeverre mogelijk – zoveel mogelijk afgezonderd van het publiek, niet betrokken bij promotionele 
doeleinden en heeft vanzelfsprekend niet opgetreden. Toch merken wij dat het blijven opvangen van de olifant in 
het reizende circusbedrijf tegen steeds moeilijker wordt. Niet voor wat betreft het goede welzijn van de olifant – dat 
is nog steeds gegarandeerd – maar wel in de vorm van de hierboven genoemde extra onkosten en de blijvende 
weerstand vanuit een klein clubje, fanatieke dierenactivisten. Zij stellen het circus onterecht in een kwaad daglicht. 

Afgelopen maanden hebben wij kennis genomen van de situatie die zich afspeelt rondom de 4 laatste circusolifanten 
in Denemarken. Hier is in nauwe samenwerking tussen de overheid en de betroffen eigenaren van de dieren gezocht 
naar een geschikte opvanglocatie buiten het circus. Deze is gevonden en binnenkort zullen de olifanten naar een 
grootschalig park, eveneens in Denemarken, verhuizen. Hierbij is niet alleen gekeken naar een goede plek voor de 
olifanten (dat belang moet voorop staan) maar ook naar een reële vergoeding richting de circussen.  
Zij hebben immers de afgelopen jaren kosten gemaakt voor de verzorging van de dieren en kunnen nu – door 
overheidsmaatregelen – geen verdiensten meer vergaren uit het werken met deze olifanten.  

Graag zouden wij ons met het Deense model als voorbeeld – samen met het Ministerie – inzetten om een nieuwe 
plek voor Buba te vinden. De eerste gesprekken zijn hier, zoals u weet, al over gevoerd.  
Een globale planning hiervoor geeft aan dat – wanneer alles mee zit – voor de zomervakantie een nieuwe 
opvanglocatie gevonden dient te zijn. Kennis nemend van de huidige situatie omtrent de corona-pandemie en het 
wezenlijke feit dat een vinden van een goede plek niet gegarandeerd kan worden, vragen wij om een verlening van 
de ontheffing onder de bestaande voorwaarden voor onbepaalde tijd.  

De huidige ontheffing loopt af op 30 juni 2020 en we willen   voorkomen dat een vervelende situatie ontstaat 
wanneer er nog geen duidelijkheid is, na genoemde datum. Daarom vragen wij u vriendelijk, te voldoen aan 
bovenstaand verzoek – in het belang van het welzijn van de olifant.  

Met vriendelijke groet 

 (vertegenwoordiger van brancheorganisatie Circuspunt betreft ‘dieren’) 
namens Lutz Freiwald, eigenaar olifant Buba en gelijknamig Circus Freiwald.  
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Van:
Verzonden: zondag 10 mei 2020 16:38
Aan: )
Onderwerp: Buba

Hoi , 

Hopelijk is alles goed met jullie en zijn jullie gezond en wel. 

Normaal volgende maand hebben we onze laatste inspectie van de "service véterinaire". 
Alles is zo goed als klaar voor de eerste olifant. 

Hebben jullie als nieuws over Buba? We zien de petitie voorbij gaan hier. 
Denk je dat er een kans is dat ze naar EHEES komt of toch dat ze naar Duitsland gaat? 

Moest er nog iets zijn dat we kunnen doen hoor ik het graag. 
Alvast dank 
warme groetjes 

 

-- 
* Utiliser LILO, le moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux. 
Chaque recherche que vous faites avec Lilo vous fait gagner une goutte d'eau. Vous pouvez choisir ensuite à quel projet vous donnez vos gouttes d'eau. Chaque goutte 
d'eau compte! 
Allez sur la fiche projet et svp versez vos gouttes d'eau à EHEES. 

* Use LILO, the search engine that finances social and environmental projects. 
Every time you search with Lilo, you earn a drop of water. You can then choose which project will receive your drop of water. Each drop of water counts! 
Click here and please donate your drops to EHEES. 

* Gebruik LILO EN of LILO FR, de online zoekmachine dat sociale en ecologische projecten steunt. 
Iedere keer als u iets opzoekt via LILO verdien je waterdruppels. Je kan dan kiezen aan welk project je uw druppels wil schenken. Iedere druppel telt!
Klik hier en schenk aub uw druppels aan EHEES.

 
Founder 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
Elephant Haven - European Elephant Sanctuary

Mobile BE +32  

FR +33  

E-mail 

Website www.elephanthaven.org 

France Association 1901 Elephant Haven 
Rétabout 5 
87230 Saint-Nicolas-Courbefy, Bussière-Galant 
France 
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Korte Nieuwstraat 19 
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België 



i
Kl

;
b.)
h} Ministerie van Landbouw,

Natuur en Voedselkwaliteit

TER ONDERTEKENING
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Aanleiding
Het lid Wassenberg (PvdD) heeft u op 24 april 2020 Kamervragen gesteld over de
opvang van de Afrikaanse olifant uit circus Freiwald.

Advies
U kunt bijgaande antwoorden op de Kamervragen ondertekenen.

Kernpunten
• Sinds 2015 is er een verbod op het houden van wilde dieren ten behoeve van

een circus of ander optreden in Nederland. Circussen die in 2015 in het bezit
waren van wilde dieren werden daarmee verplicht een nieuw onderkomen
voor hun dieren te vinden.

• Voor de Afrikaanse olifant van circus Freiwald was in de eerste jaren na
invoering van het verbod geen geschikte opvangplek beschikbaar. In 2017
heeft het circus daarom een ontheffing ontvangen voor het houden en
vervoeren van de olifant. Deze ontheffing loopt op 30 juni 2020 af.

• Het is de verantwoordelijkheid van het circus om een geschikte opvanglocatie
te vinden. Via de ontheffing heeft het circus hier extra tijd voor gekregen. Het
ministerie speelt hierbij een faciliterende rol.

• Circus Freiwald heeft zich in het verleden verzet tegen het herplaatsen van de
olifant. Eerder dit jaar heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het ministerie
en de eigenaar van het circus. Het circus werkt nu samen met het ministerie
om een geschikte opvangplek voor de olifant te vinden.

• Dit jaar zullen verschillende opvanglocaties voor circusolifanten in Europa
gereed zijn. Het gaat om een opvang in Denemarken waar de Deense regering
circusolifanten uit Denemarken naartoe verhuist, la Tanière Zoo Refuge; een
nieuwe dierentuin in Frankrijk waar dieren met afwijkend verleden (b.v. als
huisdier of circusdier) worden opgevangen, en Elephant Haven; een nieuwe
opvanglocatie gespecialiseerd in circusolifanten in Frankrijk. Alle

Ontvangen BPZ

Pagina 1 van 2
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opvanglocaties zijn nog in ontwikkeling en zullen rond of na de zomer van 
2020 gereed zijn.

• In februari 2020 heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen het
ministerie en Elephant Haven. Met de overige opvanglocaties is ook contact
gezocht, maar dit was tot op heden nog niet succesvol.

• Het circus ziet de olifant liever niet naar Elephant Haven verhuizen, omdat
daar nog geen andere olifanten zijn. Medewerking van het circus is echter van
groot belang bij het herplaatsen van de olifant.

• Na een eerdere herplaatsing door het circus zelf stopte de olifant met eten,
waarschijnlijk door stress en gemis van haar eigenaar. Wanneer de eigenaar
de eerste weken met de olifant mee verhuist naar de opvanglocatie, zal de
olifant sneller wennen en minder stress ervaren.

• Wanneer de ontheffing voor de olifant afloopt, zal het circus de olifant uit
Nederland moeten verwijderen. Het circus is echter niet verplicht de olifant
naar de opvang te brengen en kan ervoor kiezen de olifant naar een andere
locatie buiten Nederland te verplaatsen. Dit is eerder gebeurd met een olifant
van circus Renz. Door samen met het circus op te trekken bij het zoeken van
een opvanglocatie, wordt een dergelijke situatie nu voorkomen.

• Voordat de olifant naar een opvanglocatie kan verplaatsen, moet zeker zijn
dat het welzijn van de olifant met de verhuizing gewaarborgd is. Daarom
moeten de olifant en de mogelijke opvanglocaties onderzocht worden door
onafhankelijk experts. Deze experts worden momenteel gezocht binnen de
Nederlandse dierentuinwereld. Er wordt getracht het onderzoek in juni uit te
laten voeren. De planning heeft enige vertraging opgelopen door de
coronacrisis, waarbij het lastig zal zijn de opvanglocaties in Frankrijk te
bezoeken.

• Er wordt gestreefd de olifant deze zomer te kunnen verhuizen naar een
opvanglocatie. Dit zal hoogstwaarschijnlijk niet lukken voordat de huidige
ontheffing op 30 juni afloopt. Het circus zal dan een tijdelijke ontheffing voor
de olifant krijgen, tot aan de geplande verhuizing. Het circus heeft daartoe al
een verzoek ingediend.

Toelichting
• In 2016 was een mogelijke opvanglocatie voor de Afrikaanse olifant van circus

Freiwald gevonden in een Belgische dierentuin. Dit is op het laatste moment
echter afgeketst, doordat de olifant agressief reageerde op één van de
verzorgers van de dierentuin. Ook toen is de olifant door experts onderzocht.
Er werd geconcludeerd dat de olifant mentaal en fysiek in staat zou zijn naar
een opvanglocatie te verhuizen.

• Het verzorgen van de olifant is een grote financiële last voor het circus. De
verzorgingskosten zijn hoog en het circus wordt regelmatig geweigerd door
gemeenten omdat de olifant bij hen verblijft. Dit is mogelijk één van de
redenen waarom het circus de laatste maanden meewerkt bij het zoeken van
een geschikte opvanglocatie voor de olifant.

• Er komt steeds meer aandacht in de pers en van dierenwelzijnsorganisaties
voor het aflopen van de ontheffing voor de olifant en het welzijn van het dier.
Er is contact met DC over het ontwikkelen van een spreeklijn.

Directoraat-generaal Agro
Directie Dieriijke Agroketens en
Dierenwelzijn

Kenmerk
DGA-DAD/ 20142499
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Van: >
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 18:56
Aan:
Onderwerp: Re: Buba

Hoi , 

Alvast hartelijk dank voor de info. 
We blijven hopen dat iedereen Elephant Haven als een mooie plaats vind voor Buba 

Warme groetjes en tot hoors 
 en  

Op 19-5-2020 om 09:16 schreef ): 

Beste , 

Bedankt voor het delen van je informatie. 
Ik begrijp dat jullie het jammer vinden dat de heer Freiwald geen bezoek aan Elephant Haven heeft 
gebracht. 

Wat ons betreft in Elephant Haven nog steeds een serieuze kandidaat als opvang. Waar Buba 
uiteindelijk heen zal gaan, ligt niet enkel aan de mening van de heer Freiwald, maar ook aan de 
mening van experts die de mogelijke opvanglocaties zullen bezoeken en wanneer de opvanglocaties 
gereed zullen zijn. We hopen snel stappen te maken in het vervolgproces. 

Hartelijke groet, 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 08:29 
Aan: )  
Onderwerp: Buba 

Beste , 

Hopelijk alles goed met jullie daar en komt alles weer terug op gang. 

We hebben vandaag nog info vernomen ivm Buba. 
De heer Freiwald heeft de andere plaats bezocht en goed bevonden in Frankrijk. 
We betreuren het zekers dat hij niet 4 uur zuidelijker gereden heeft om ons te ontmoeten. 
Dus denken we dat ze naar La Tarniere zal gaan en niet naar Elephant Haven. 

Hopelijk kan dit hem overgebracht worden op een meeting met hen en jullie. 
Nogmaals hartelijk dank 
warme groetjes 

 en  
--  
* Utiliser LILO, le moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux. 
Chaque recherche que vous faites avec Lilo vous fait gagner une goutte d'eau. Vous pouvez choisir ensuite à quel projet vous donnez vos gouttes
d'eau. Chaque goutte d'eau compte! 
Allez sur la fiche projet et svp versez vos gouttes d'eau à EHEES. 
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* Use LILO, the search engine that finances social and environmental projects. 
Every time you search with Lilo, you earn a drop of water. You can then choose which project will receive your drop of water. Each drop of water
counts! 
Click here and please donate your drops to EHEES. 

* Gebruik LILO EN of LILO FR, de online zoekmachine dat sociale en ecologische projecten steunt. 
Iedere keer als u iets opzoekt via LILO verdien je waterdruppels. Je kan dan kiezen aan welk project je uw druppels wil schenken. Iedere druppel
telt! 
Klik hier en schenk aub uw druppels aan EHEES.

 
Founder 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
Elephant Haven - European Elephant Sanctuary

Mobile BE +32  

FR +33  

E-mail 

Website www.elephanthaven.org 

France Association 1901 Elephant Haven 
Rétabout 5 
87230 Saint-Nicolas-Courbefy, Bussière-Galant 
France 

Belgium Elephant Haven VZW 
Korte Nieuwstraat 19 
2840 Rumst  
België 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

-- 
* Utiliser LILO, le moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux. 
Chaque recherche que vous faites avec Lilo vous fait gagner une goutte d'eau. Vous pouvez choisir ensuite à quel projet vous donnez vos gouttes d'eau. Chaque goutte 
d'eau compte! 
Allez sur la fiche projet et svp versez vos gouttes d'eau à EHEES. 

* Use LILO, the search engine that finances social and environmental projects. 
Every time you search with Lilo, you earn a drop of water. You can then choose which project will receive your drop of water. Each drop of water counts! 
Click here and please donate your drops to EHEES. 
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* Gebruik LILO EN of LILO FR, de online zoekmachine dat sociale en ecologische projecten steunt. 
Iedere keer als u iets opzoekt via LILO verdien je waterdruppels. Je kan dan kiezen aan welk project je uw druppels wil schenken. Iedere druppel telt!
Klik hier en schenk aub uw druppels aan EHEES.

 
Founder 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
Elephant Haven - European Elephant Sanctuary

Mobile BE +32  

FR +33  

E-mail 

Website www.elephanthaven.org 

France Association 1901 Elephant Haven 
Rétabout 5 
87230 Saint-Nicolas-Courbefy, Bussière-Galant 
France 

Belgium Elephant Haven VZW 
Korte Nieuwstraat 19 
2840 Rumst  
België 
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)

Van: )
Verzonden: maandag 25 mei 2020 17:08
Aan: )
Onderwerp: Buba

Hoi  
Kan ik jou morgen even bellen ivm Buba?  heeft gevraagd om dit tijdelijk van jou over te nemen. 
Gr   
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Van:   <info@ .nl>
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 21:27
Aan:
Onderwerp: Buba

Hoi ,  
goedenavond 

Heb je nog nieuws omtrent de situatie Buba, 
is er al antwoord gegeven op de Kamervragen dan wel op berichtgeving vanuit de actiegroepen? 

Hoor graag van je, 
Alvast bedankt 
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Van:   <info@ .nl>
Verzonden: maandag 15 juni 2020 09:35
Aan:
CC: @t-online.de
Onderwerp: Re: Kamervragen

Hoi   
Bedankt voor je mailtje. 

Zoals het er nu naar uit ziet worden reizen naar Denemarken nog steeds afgeraden, komt de planning allemaal niet 
ten goede. Des te groter de behoefte aan duidelijkheid omtrent de ontheffing. 

Wil graag nogmaals benadrukken dat we het risico niet kunnen nemen dat de olifant er ook maar één dag zonder 
ontheffing staat (in verband met de druk vanuit de dierenactivisten en media aanvragen) dus mijn vriendelijke 
verzoek, mede namens dhr. Freiwald, om de verlenging -  ontheffing ruimschoots voor het aflopen van de datum in 
ons bezit te hebben. 

Alvast bedankt, 

Op 8 juni 2020 11:23:38 +02:00, schreef ) : 

Dag , 

De antwoorden op de Kamervragen over Buba zijn op 4 juni uit gegaan. 

Je kan ze vinden via de volgende link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-935085 

Zoals ik vorige week heb aangegeven, werken we momenteel aan de ontheffing. 

Je hoort het als er iets nieuws te melden is. 
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Hartelijke groet, 

 

. 

Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 

.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl

www.rijksoverheid.nl/lnv 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van:
Verzonden: maandag 15 juni 2020 10:40
Aan:
Onderwerp: RE: Buba

Ok mooi! Dank voor het doorgeven 

 
Coördinator Dierenwelzijn 

.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 

Van:   
Verzonden: maandag 15 juni 2020 09:14 
Aan: ) 
Onderwerp: FW: Buba 

Hoi  en , 

Een kleine update met goed nieuws vanuit Elephant Haven; ze zijn klaar om hun eerste olifant te ontvangen. 

Groeten, 
 

Van:  
Verzonden: zondag 14 juni 2020 15:58 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Buba 

Hoi , 

Wilde je even updaten ivm EHEES. 
We hebben verleden donderdag 11 juni onze laatste controle gekregen en alles was in orde. 
we moeten nog één dingetje aanpassen voor hen maar we hebben gevraagd indien er een olifant zou in aanmerking 
komen 
mogen we dan alles in orde brengen ivm medische testen ed en we mogen! 

Voiula dat wilde we effe melden dat we nu klaar zijn om olifanten te ontvangen. 
Alvast hartelijk dank 

Warme groetjes 
 

-- 
* Utiliser LILO, le moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux. 
Chaque recherche que vous faites avec Lilo vous fait gagner une goutte d'eau. Vous pouvez choisir ensuite à quel projet vous donnez vos gouttes d'eau. Chaque goutte 
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d'eau compte! 
Allez sur la fiche projet et svp versez vos gouttes d'eau à EHEES. 

* Use LILO, the search engine that finances social and environmental projects. 
Every time you search with Lilo, you earn a drop of water. You can then choose which project will receive your drop of water. Each drop of water counts! 
Click here and please donate your drops to EHEES. 

* Gebruik LILO EN of LILO FR, de online zoekmachine dat sociale en ecologische projecten steunt. 
Iedere keer als u iets opzoekt via LILO verdien je waterdruppels. Je kan dan kiezen aan welk project je uw druppels wil schenken. Iedere druppel telt!
Klik hier en schenk aub uw druppels aan EHEES.

 
Founder 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
Elephant Haven - European Elephant Sanctuary

Mobile BE +32  

FR +33  

E-mail 

Website www.elephanthaven.org 

France Association 1901 Elephant Haven 
Rétabout 5 
87230 Saint-Nicolas-Courbefy, Bussière-Galant 
France 

Belgium Elephant Haven VZW 
Korte Nieuwstraat 19 
2840 Rumst  
België 
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Van: )
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 16:30
Aan: )
Onderwerp: RE: Aanbieden petitie

Hoi , 

Ze kunnen daarvoor het beste een verzoek indienen via het formulier op deze pagina: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/contact/minister-
uitnodigen 

Wat de interne procedure betreft: de aanvraag komt terecht bij mijn collega  (adviseur externe 
optredens). Zij zal beleid (jullie dus) om een advies vragen en dit advies voorleggen aan de minister. Ze was niet 
heel optimistisch over de kans van slagen, omdat er nog veel verzoeken liggen. Maar goed om het in ieder geval 
via de officiële weg te proberen. Dan kunnen we ook nog een DG/SG vragen mocht de minister niet kunnen of 
willen. 

Fysiek overhandigen hoeft geen probleem te zijn, mits voldoende afstand wordt gehouden. Dat is vaker gedaan 
deze periode. 

Groeten, 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 16:12 
Aan: )  
Onderwerp: Aanbieden petitie 

Hoi , 

Stichting Vrienden van de Olifant wil graag een petitie over circusolifant Buba aan de minister aanbieden. 
Ik hoop dat jij me iets meer kan vertellen over de procedure voor petities. 
Hoe/waar kunnen zij zich hiervoor melden? Denk dat het nu met covid lastig is om petities fysiek te 
overhandigen? 

Kan je mij ook vertellen wat de normale procedure voor petities is, als er geen covid is? 
Merkte dat die binnen ons team niet helemaal duidelijk is. 

Alvast bedankt! 

Groeten, 
 

. 
Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 
.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 
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)

Van:  <s >
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 17:50
Aan: )
Onderwerp: Re: Procedure indienen petitie

Geachte mevrouw  

Hartelijk dank voor uw reactie en advies. 

Ik zal het formulier invullen en toesturen. 

Het enige probleem is dat de ontheffing voor olifant Buba op 30 juni a.s. afloopt. 
De petitie, bestaande uit een hoofdboek met uitgebreide informatie en ondertekening uit Nederland en België, 
alsmede een bijlage-boek met ondertekeningen via onze Franse collega Chapter Animals, uit Frankrijk en 
wereldwijd.  

Omdat door de datum van 30 juni deze kwestie heel dringend is, is het van belang dat de minister de beide boeken 
op zeer korte onder ogen krijgt. Is er in dit geval een uitzondering te maken? 

Ik hoop dat u ons, en in dit geval olifant Buba, wilt helpen. 

Als ik iets kan doen om de ontmoeting te bespoedigen, ben ik bereid dit te doen. 

Vriendelijke groet, 
 

Postbus 2048, 2130 GE Hoofddorp 

 

 
 

www.olifanten.org 
Volgt u ons al op Facebook? 

Op 17 jun. 2020, om 17:31 heeft Rox, A. (Astrid) @minlnv.nl> het volgende geschreven: 

Beste heer , 

N.a.v. ons telefoongesprek informeer ik u over de procedure waarmee u de minister een verzoek
kan doen uw petitie in ontvangst te nemen.

Het verzoek kan het beste worden ingediend via het formulier op de volgende webpagina: 
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https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-
voedselkwaliteit/contact/minister-uitnodigen 

Fysiek overhandigen hoeft geen probleem te zijn, mits voldoende afstand wordt gehouden. Dat is 
al vaker gedaan in deze periode. Mijn collega bij wie ik de procedure heb nagevraagd gaf wel aan 
dat er nog veel verzoeken op de plank liggen. Het is dus niet zeker of uw verzoek gehonoreerd 
kan worden. 

Hartelijke groet, 
 

 
Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 
.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: )
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 11:53
Aan: )
Onderwerp: petitie Buba

Hoi , 

Heb je de petitie van de vrienden van Buba al gezien? Ze kunnen dit gewoon opsturen aan de minister dan is het 
minder omslachtig als het via de TK gaat (als dat überhaupt kan). 
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Van: )
Verzonden: vrijdag 19 juni 2020 16:41
Aan: )
Onderwerp: FW: Definitief voorstel input dagbrief Olifant Buba

Ter info 

 
Coördinator Dierenwelzijn 

.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 

Van: )  
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 13:59 
Aan: ) 
CC: Uitnodigingen LNV  
Onderwerp: Definitief voorstel input dagbrief Olifant Buba 

Dag Allen, 

Dank voor al jullie input. Hierbij het definitieve voorstel voor de dagbrief omtrent het aanbieden petitie “Buba 
Verdient haar Vrijheid”.   

Groeten, 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Externe optredens, Ter goedkeuring 
De organisatie ‘Vrienden van de Olifant’ verzoek u een petitie aan te bieden, getiteld “Buba Verdient Haar 
Vrijheid”. De petitie bestaat uit twee delen; 1. Een hoofdboek met Nederlandse ondertekeningen van de petitie; 
en 2. een bijlage met de ondertekeningen via de Franse organisatie Chapter Animals. 

De achtergrond van deze petitie is dat er in Nederland sinds enkele jaren een verbod geldt om dieren in een circus 
te houden en op te laten treden. Circus Freiwald in Kerkrade kreeg in 2015 daarvoor ontheffing voor de Afrikaanse 
olifant Buba, die eigendom is van het circus. Buba is niet meer werkzaam als circusolifant, maar reist wel met het 
circus mee. De afgegeven ontheffing aan het circus loopt 30 juni a.s af. De ondertekenaars van de petitie willen 
dat Buba – nu de einddatum van de ontheffing nadert - wordt overgebracht naar ‘Elephant Haven’ een opvang 
voor olifanten gebouwd in Frankrijk.   

Op 2 juni heeft u de kamer geïnformeerd over deze kwestie naar aanleiding van vragen van Lid Wassenberg 
(PvdD). Hierin heeft u aangegeven dat alle inzet erop gericht is de olifant deze zomer naar een geschikte 
opvanglocatie te verplaatsten. Dit zal hoogstwaarschijnlijk niet lukken voordat de huidige ontheffing op 30 juni 
afloopt. Wel heeft u daarin de verwachting uitgesproken dat voor 30 juni een geschikte opvanglocatie gevonden 
is. Conform het antwoord op de vragen van lid Wassenberg krijgt de olifant na 30 juni een tijdelijke ontheffing.  
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(Aanwezig ma, di, wo, vrij) 
......................................................... 
Adviseur externe optredens minister Schouten 
Directie Communicatie 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

......................................................... 
M 06  
E @minlnv.nl 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AW Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
www.rijksoverheid.nl/lnv 

10.2.e

10.2.e
10.2.e

11.1



Hoog

sslz, 

'-etX4P.S% 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

 
Per email: info© .nl 

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Directoraat-generaal Agro 
Directie Dierlijke Agroketens en 
Dierenwelzijn 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Datum 
Betreft Aanvraag (verlenging) ontheffing Circus Freiwald t.b.v. het houden en 

verplaatsen van olifant Buba 

Geachte heer  

Op 1 april 2020 heb ik uw aanvraag voor de verlenging van de ontheffing van de 
Afrikaanse olifant Buba ontvangen. U verzoekt, namens de heer Freiwald, om een 
nieuwe ontheffing voor onbepaalde tijd onder de bestaande voorwaarden voor het 
mee laten reizen en verblijven van olifant Buba in het circus. Bijgaand ontvangt u 
het besluit inzake uw ontheffing van het bepaalde in het Besluit houders van 
dieren, naar de inho d waarvan ik u kortheidshalve verwijs. 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001858272854000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.n1/Inv 

Ons kenmerk 
DGA-DAD / 20168815 

Carola hout n 
Ministe va andbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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Procesverloop 
Ons kenmerk 
DGA-DAD / 20168815 

Directoraat-generaal Agro 
Directie Dierlijke Agroketens en 
Dierenwelzijn 

Circus Freiwald beschikte over een ontheffing voor het mee mogen laten reizen 
van olifant Buba met het circus tot en met 15 januari 2017, verleend bij besluit 
van 10 april 2016. 

Op 7 juli 2017 is aan de heer Freiwald een nieuwe ontheffing verleend voor het 
mee laten reizen van olifant Buba. Deze ontheffing loopt af op 30 juni 2020. 
Op 1 april 2020 is door de heer , namens de heer Freiwald, een 
aanvraag voor verlening van de ontheffing van olifant Buba ingediend. 

Overwegingen 

Juridisch kader 
Ingevolge artikel 4.14, eerste lid, van het Besluit houders van dieren (hierna: het 
Besluit), is het verboden om met andere zoogdieren dan die behoren tot de 
diersoorten, genoemd in bijlage IV van het besluit, deel te nemen aan een circus 
of een ander optreden. 
Artikel 4.14, tweede lid, van het Besluit verbiedt voorts het vervoer van andere 
zoogdieren dan die behoren tot de diersoorten, genoemd in bijlage IV van het 
Besluit, ten behoeve van een in Nederland gevestigd circus of een in Nederland 
gevestigde natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die met die dieren 
deelneemt aan een circus of een ander optreden, of een niet in Nederland 
gevestigd circus of een niet in Nederland gevestigde natuurlijke persoon, 
rechtspersoon of vennootschap die met die dieren deelneemt aan een circus of 
een ander optreden in Nederland. 
Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Wet dieren kan, in voorkomend geval 
met inachtneming van EU-rechtshandelingen en voor zover het belang van de 
dieren of het belang van het milieu zich daartegen niet verzetten, van het 
bepaalde bij of krachtens de Wet dieren ontheffing worden verleend. Voorts 
kunnen aan een ontheffing voorschriften en beperkingen worden verbonden op 
grond van de artikelen 7.1 en 7.5, eerste en derde lid, van de Wet dieren. 

Uw aanvraag  
Met uw brief van 1 april 2020 verzoekt u, namens de heer Freiwald, om ontheffing 
van artikel 4.14 van het Besluit houders van dieren voor het meereizen, 
verplaatsen en op het circusterrein laten verblijven van Buba onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in de huidige ontheffing en voor onbepaalde tijd. 
U geeft daarbij aan dat de huidige ontheffing afloopt op 30 juni 2020 en dat u wilt 
voorkomen dat een vervelende situatie ontstaat wanneer er nog geen 
duidelijkheid is na genoemde datum. Ik beschouw uw verzoek dan ook als een 
aanvraag tot verlenging van de huidige ontheffing. 

Huidige situatie  
Circus Freiwald is in nauwe samenwerking met het Ministerie van LNV, actief op 
zoek naar een geschikte opvanglocatie voor Buba. De bedoeling was een 
geschikte plek vib6r 30 juni 2020 gevonden te hebben. Momenteel zijn drie 
opvanglocaties in beeld. Dit zijn Elephant Haven, La Tanière Zoo Refuge in 
Frankrijk en Knuthenborg Safaripark in Denemarken. De Covid-19 pandemie heeft 
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voor vertraging in de beoordeling van deze locaties gezorgd. Hierdoor is het nog 
niet mogelijk geweest om een commissie van deskundigen ter plekke te laten 
beoordelen of de locaties geschikt zijn om Buba op te vangen. Die beoordeling is 
een randvoorwaarde om het welzijn van de olifant te borgen en wordt 
meegewogen in de keuze van de opvanglocatie. Het proces van het vinden van 
een opvanglocatie voor olifant Buba, is derhalve niet voor 30 juni 2020 afgerond. 

Eindoverweging en ontheffingstermijn 

Gelet op voorgaande en dan met name het feit dat Buba geschikt is om herplaatst 
te worden maar dat op dit moment nog geen geschikte opvanglocatie is 
beoordeeld, verleng ik hierbij de bij besluit van 7 juli 2017 verleende ontheffing 
tot uiterlijk 1 januari 2021. Voor deze termijn wordt gekozen, omdat de 
verwachting is dat binnen die termijn de potentiële opvanglocaties door experts 
zijn beoordeeld op de geschiktheid voor olifant Buba en het traject van de 
overplaatsing kan worden afgerond. Met de experts worden op korte termijn 
afspraken worden gemaakt over de beoordeling en planning. Met de potentiële 
opvanglocaties is reeds contact is geweest, deze zijn in kaart gebracht en in 
samenwerking met aanvrager is de verwachting gerechtvaardigd dat één van de 
drie locaties geschikt zal zijn voor de olifant. Een langere termijn is derhalve niet 
nodig en niet wenselijk, gelet op de noodzaak om de olifant zo snel mogelijk te 
verplaatsen ingevolge het genoemde artikel 4.14 van het Besluit. 

Besluit 

Teneinde een geschikte plek te kunnen vinden voor olifant Buba, wordt de 
ontheffing van het Besluit houders van dieren voor het meereizen, verplaatsen en 
op het circusterrein houden van een olifant die op 1 juli 2017 is verleend aan de 
heer L.B. Freiwald, eigenaar en directeur van Circus Freiwald, met kenmerk 
DGAN-DAD/17092669- en de daaraan verbonden voorschriften - verlengd tot 
1 januari 2021. 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het is 
bekendgemaakt. 

Be.zwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende 
bezwaarschrift met een kopie van deze beslissing naar Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE, 
Zwolle. Op onze internetsite www.mijn.rvo.nl/bezwaar  vindt u meer belangrijke 
informatie over het indienen van een bezwaarschrift. Dit besluit is verzonden op 
de in de aanhef van deze brief vermelde datum. 

Directoraat-generaal Agro 
Directie Dierlijke Agroketens en 
Dierenwelzijn 

Ons kenmerk 
DGA-DAD / 20168815 
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Van: >
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 19:22
Aan:
Onderwerp: Buba

Hoi , 

Hopelijk is alles goed met jullie en blijven jullie gezond. 
Wilde effe informeren of jullie meer nieuws hebben ivm Buba? 

30 juni is nu wel heel dicht.... 
Hebben jullie al een datum dat de "experts " komen? 

We hadden nog een skype gehad met mensen van het studbook van de aziatsiche olifanten. Misschien komt  
 wel naar hier? 

Hopelijk weten we snel iets 
Prettig weekend 
warme groetjes 

 
--  
* Utiliser LILO, le moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux. 
Chaque recherche que vous faites avec Lilo vous fait gagner une goutte d'eau. Vous pouvez choisir ensuite à quel projet vous donnez vos gouttes d'eau. Chaque goutte 
d'eau compte! 
Allez sur la fiche projet et svp versez vos gouttes d'eau à EHEES. 

* Use LILO, the search engine that finances social and environmental projects. 
Every time you search with Lilo, you earn a drop of water. You can then choose which project will receive your drop of water. Each drop of water counts! 
Click here and please donate your drops to EHEES. 

* Gebruik LILO EN of LILO FR, de online zoekmachine dat sociale en ecologische projecten steunt. 
Iedere keer als u iets opzoekt via LILO verdien je waterdruppels. Je kan dan kiezen aan welk project je uw druppels wil schenken. Iedere druppel telt!
Klik hier en schenk aub uw druppels aan EHEES.

 
Founder 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
Elephant Haven - European Elephant Sanctuary

Mobile BE +32  

FR +33  

E-mail

Website www.elephanthaven.org 

France Association 1901 Elephant Haven 
Rétabout 5 
87230 Saint-Nicolas-Courbefy, Bussière-Galant 
France 
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Belgium Elephant Haven VZW 
Korte Nieuwstraat 19 
2840 Rumst  
België 



1

Van: Hendrix, drs. L.E.M. (Lieke)
Verzonden: maandag 29 juni 2020 14:22
Aan: )
CC: )
Onderwerp: bubba

Ha , 

Wil jij de laatste nota over Bubba van  aan  sturen. En die van het ontheffingsbesluit ook 
even, dus beide laatste nota s.  

Groeten, Lieke 

drs. Lieke E.M. Hendrix 
Directeur Dierlijke Agroketens & Dierenwelzijn (DAD) 
Ministerie van LNV 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC DEN HAAG 
Postbus 20401 | 2500 EK  DEN HAAG 

T: 06-  
M: @minlnv.nl 

Secretariaat:  
 

T: 070-378  
M: @minez.nl 
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Van: )
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 10:17
Aan: )
Onderwerp: RE: Adres ontheffing Buba

Hoi  

Bedankt voor het adres. 

Gr  

Van: )  
Verzonden: maandag 29 juni 2020 20:03 
Aan: ) 
Onderwerp: Adres ontheffing Buba 

Hoi  en , 

Dit is het adres van  voor de ontheffing van Buba: 

 
 

 

Groeten, 
 

. 
Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 
.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 
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Van: )
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 11:24
Aan: )
Onderwerp: Fwd: Elephant Haven gesproken

Hoi  

Nog wat extra info wat wij kunnen gebruiken bij het zoeken naar een goede opvang. 

Gr  

Begin doorgestuurd bericht: 

Van:   
Datum: 3 juli 2020 om 10:29:21 CEST 
Aan:  
Onderwerp: Elephant Haven gesproken 

Hoi en  
Ter info, net even gesproken met Elephant Haven. Zij zijn helemaal klaar om olifanten te ontvangen, 
en hebben hier ook officieel toestemming voor gegeven. 
Ze hebben ook contact met la Tanière. Zij gaven aan dat deze dierentuin zich meer focust op surplus 
mannetjes olifanten. In september komen er als het goed is twee mannetjes. Er is plek voor 3-4 
dieren. Weet niet in hoeverre jullie je al verdiept hadden in deze opvang, maar dit is mogelijk wat 
handige achtergrondinformatie. 
Groeten, 

 
 

Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 
.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 
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Van:
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 12:32
Aan: )
Onderwerp: RE: Elephant Haven gesproken

Oeh klink heel gezellig, team olifant! 
Fijn dat Buba in goede handen is bij jullie   

Van: )  
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 11:23 
Aan: )  
Onderwerp: Re: Elephant Haven gesproken 

Hoi   

Bedankt. Ik vorm nu met  team Olifant  . Wij gaan een goed plekje zoeken. 

Gr  

Op 3 jul. 2020 om 10:29 heeft @minlnv.nl> het volgende geschreven: 

Hoi  en , 

Ter info, net even gesproken met Elephant Haven. Zij zijn helemaal klaar om olifanten te 
ontvangen, en hebben hier ook officieel toestemming voor gegeven. 

Ze hebben ook contact met la Tanière. Zij gaven aan dat deze dierentuin zich meer focust op 
surplus mannetjes olifanten. In september komen er als het goed is twee mannetjes. Er is plek 
voor 3-4 dieren. Weet niet in hoeverre jullie je al verdiept hadden in deze opvang, maar dit is 
mogelijk wat handige achtergrondinformatie. 

Groeten, 
 

. 
Beleidsmedewerker Dierenwelzijn 
.......................................... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-noord 4 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06-  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv 
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Van: )  
Verzonden: woensdag 1 juli 2020 11:54 
Aan: Hendrix, drs. L.E.M. (Lieke) @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Aanbieden petitie Olifant Buba 

Hallo Lieke, 

Bij deze de bevestiging voor het aanbieden van de petitie.  Ik heb net gesproken met  van de 
organisatie ‘Vrienden van de Olifant’. Morgen 2 juli om 15:30 uur zullen zij de petitie overhandigen in hal beneden 
op B73. De namen van de aanwezigen hoop in nog te krijgen deze zal ik zo snel mogelijk nog doorsturen.  

 woordvoerder op dit dossier zal hiervoor nog een kort spreeklijn voorbereiden en deze naar jou toe 
sturen.  

Met vriendelijke groet, 

 

 
(Aanwezig ma, di, wo, vrij) 
......................................................... 
Adviseur externe optredens minister Schouten 
Directie Communicatie 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

......................................................... 
M 06  
E @minlnv.nl 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AW Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
www.rijksoverheid.nl/lnv 
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)

Van:
Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 11:49
Aan:
CC: ; DVM  DVM 
Onderwerp: RE: request

Dear mrs , 
Thanks for your quick reply. 
Yes, I agree totally that it is horrible that the other elephant has died.  
The circus has got an extension for 6 months for the exemption.  
So no we do not have an immediate deadline. But I think it would be good to have a final decision as soon as 
possible. 
Thanks again for all the help. I really would like to end the current situation for Buba. 

Best regards 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 02:00 
Aan: )  
CC: ; DVM  ; DVM  
Onderwerp: Re: request 

Dear  

We have received your inquiry. 

It is my understanding that you would like assistance in making recommendations for the transfer and lifetime care 
of Buba, African elephant, 44 years. I was very sorry to hear the Asian elephant has died 

The Elephant Sanctuary's Vet Team, Elephant Care Manager and I have reviewed the information you provided and 
we are working on a draft for you of some key questions to guide the decision process.  

We hope to respond soon, please let me know if you have an immediate deadline. 

Best, 

 

 
CEO 
Celebrating 25 Years of Home & Herd 
The Elephant Sanctuary in Tennessee 
PO Box 393 
Hohenwald, TN 38462 

www.elephants.com

Join the Herd. 
Sign up to receive EleNews email updates. 
Watch the elephants explore their habitat via live-streaming EleCams. 
Follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and Youtube. 
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On Jul 2, 2020, at 7:20 AM, @minlnv.nl> wrote: 

Dear  
I hope you do not mind that I send you this email. 
I am a vet and working as a policy advisor for the ministry. I was also involved in 2016 when we 
had to look for a solution concerning two elephants. I have explained the current situation in the 
enclosed letter (Domus 20183911) and would like to ask if you could help us again. 
I really hope you can. I have enclosed also the letter from 2016 and your answers. 

Please let me know if you need more clarification. 

Best regards 
 

 
 DVM

Senior Policy Advisor Animal Welfare
tel: 00-31-70-378
email: @minlnv.nl
Monday-Thursday 15.00 hr

address:
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, 
Animal Welfare Section
Bezuidenhoutseweg 73
P.O.Box: 20401
2500 EK The Hague
The Netherlands

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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> P.O. Box 20401 2500 EK The Hague The Netherlands

The Elephant Sanctuary 
27 East Main Street 
PO Box 393 
Hohenwald, TB 38462 
United States of America 

Date 
Re request assessment suitability elephant shelter 

Page 1 of 2 

Directorate-General Agro 
Animal Supply Chain and Animal 
Welfare Department 

Visit address 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 
The Netherlands 

Postal address 
P.O. Box 20401 
2500 EK Den Haag 
The Netherlands 

Organisation Code 
00000001858272854000 

T +31 (0)70 379 8911 
F +31 (0)70 378 6100  
www.rijksoverheid.nl/lnv 

Dealt with by 
 

T +31 (0)70 378  
@minlnv.nl

Our ref.  
DGA-DAD / 20183911 

Your ref. 

Encl. 

Dear Sir/Madam, 

On 7th October 2016 my colleague  has asked you a number of questions 
regarding providing sanctuary for two circus elephants which you have answered. 
I have enclosed this letter and your answers. These answers were very useful  for 
us.  

Unfortunately at that moment there was no suitable shelter available for the 
elephants. Elephant Haven was not ready yet and we were obliged to give the 
circus a permission to keep the animals until a suitable shelter has been build. In 
the meantime the Asian elephant has died but Buba the African elephant is still 
alive.   

Now the situation has changed and Elephant Haven has let us know that the 
shelter is ready for accepting animals.  
The owner of Buba has his own preference and added two other alternatives to 
move his animal to:  
La Tanière Zoo Refuge in France or to Knuthenborg Safaripark in Denmark. 

We have agreed that we will ask experts to give their opinion about the suitability 
of the three shelters based on the needs of Buba and the special expertise needed 
for the physical and mental treatment of Buba. 

Do you think it could be possible to give an opinion about the suitability of the 
three shelters based on a questionnaire? And if so would you be willing to do this 
administrative assessment for us and could you let us know which specific 
questions we have to ask these shelters. Of course against a financial 
compensation which you consider appropriate.  

Thanks again for your cooperation and I hope you can help finding the right 
shelter for Buba. 

Please let me know if you have any questions. 
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Page 2 of 2 

Directorate-General Agro 
Animal Supply Chain and Animal 
Welfare Department 

Our ref. 
DGA-DAD / 20183911 

In anticipation of your reply and kind regards 

 DVM 
Senior policy advisor animal welfare 
Ministry of Agriculture, Nature and Foodquality 
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Date        7 October 2016 

Subject  Request for information on the re-socialisation process of circus 

elephants 

The Netherlands Enterprise 

Agency 

P.O. Box 40225 

8004 DE Zwolle 

mijn.rvo.nl 

Contact person 

T +31 6  

E-mail: @rvo.nl

Appendices 

1 

Page 1 of 3 

> Return address: P.O. Box 40225 8004 DE Zwolle

The Elephant Sanctuary 

27 East Main Street 

PO Box 393 

Hohenwald, TN 38462 

United States of America 

 

 

 

Dear Sir/Madam, 

I am writing to ask you a number of questions regarding providing sanctuary for 

circus elephants. Your experience and expertise in providing sanctuary for and re-

socialising former and aged circus elephants is important to us in making the right 

decision regarding the provision of sanctuary for two circus elephants, a female 

Asian elephant of 54 years and a female African elephant of 40 years. You will find 

a case description of both elephants in the appendix.  

Since 15 September 2015, the Netherlands has banned the use of wild mammals 

in circuses as well as the transport of such animals, including elephants. There are 

currently two circuses operating in the Netherlands, each with one elephant. 

These circuses argue that the animals should not be removed from their familiar 

environment. As it is not clear whether the animals can successfully be placed in 

an animal shelter, both circuses have been granted exemptions for the elephants 

until 15 January 2017 in order to investigate the feasibility of placement in an 

animal shelter. The key question in this investigation is whether both elephants 

can physically and mentally tolerate a move to a suitable shelter which will 

safeguard the well-being and health of the individual elephants and arrange for 

the targeted socialisation of both animals.  

This investigation, which was conducted by three zoo veterinarians with specialist 

knowledge of elephants, has now been completed. The veterinarians are widely 

experienced with elephants kept in zoos, but are less familiar with the care of 

elephants from circuses and their associated problems.  

The veterinarians have determined that the animals' physical condition is such 

that they can be transported over long distances. The question now is the degree 

to which the elephants, given their age and the long periods both animals have 

spent without the company of other elephants, can successfully be accommodated 

and re-socialised in a sheltered environment where the well-being of both 

elephants can be improved relative to their current situation, in which the animals 

do not perform, but continue to travel with the circus. 
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The Netherlands Enterprise 

Agency 

Date 

7October 2016 

Page 2 of 3 

In view of your experience with providing sanctuary for elephants, I would 

appreciate it if you could answer the following questions: 

1. How likely do you think it is that an elephant with a case history as provided

in the appendix can successfully be accommodated and re-socialised in a way

that improves the well-being of the individual animal?

2. Should re-socialisation efforts fail and the animal consequently be forced to

live without the company of fellow elephants, what would that mean for the

elephant's well-being? What action would the shelter then have to take?

3. Do you know of any suitable shelters in Europe that can accommodate

elephants in such a situation?

4. Do you know of any suitable shelters outside Europe that can accommodate

elephants in such a situation?

While you may certainly respond to these questions in writing, we would prefer to 

exchange thoughts and ideas with you during a video conference with me and the 

three veterinarians:  

 of Safaripark Beekse Bergen; 

 of Dierenpark Amersfoort and;  

 of Wildlands Adventure Zoo Emmen.  

I look forward to hearing whether you are willing to cooperate with this 

investigation and what financial compensation you would consider appropriate.  

Could you also indicate whether a video conference is a possibility for you, as well 

as a time frame within which a video conference could be held? The report of the 

video conference will be submitted to you for approval. 

I look forward to learning more about your organisation and hope that you will be 

able to help us continue this investigation. If you would like further information 

about this investigation, please contact me via the following email address: 

@rvo.nl or call +31-6  

In anticipation of your reply and kind regards, 

 

Committee Secretary 

The Netherlands Enterprise Agency 

Ministry of Economic Affairs 
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The Netherlands Enterprise 

Agency 

Date 

7October 2016 

Page 3 of 3 

Appendix ‘Case history’ 

Carla 

Elephant Carla is an Asian elephant of 54 years, 50 of which she has spent in her 

current circus environment. The conditions of the first four years of her life before 

she went to the circus are unclear. Her left eye is blind due to cataract, her left leg 

is completely stiff (ankylosis) and she probably also has arthritis. She also has a 

hanging vulva. She exhibits limited stereotypic behaviour, or weaving. For a long 

time, she lived together with another Asian elephant named Rhani, who died last 

winter. She now lives alone. Carla is placid in her interactions with her carers and 

is easy to manage. In the daytime, if the weather is good, she spends her time in 

a paddock with an open tent. If the temperature is colder, she spends her time in 

a closed tent. She spends her nights in a trailer (low-loader), in which she is also 

transported. She is chained during transport, though it appears she is also 

chained at night. The tent in which she spends the day is heated by a convector 

heater, but it is unclear whether the trailer can be heated. Her daytime 

accommodation has sawdust and sand on the floor that she often sprays. It also 

contains branches that she very deftly uses to rub herself with and a car tyre. 

Because she has ankylosis in her left front leg and probably also has arthritis, she 

can no longer walk for hours on end. The care of her feet is less than optimal. It is 

not clear whether Carla carries TB. 

Buba 

Elephant Buba is an African elephant of 40 years, 24 of which she has spent in her 

third circus. She was orphaned in Zimbabwe and entered life in the circus as a 

young elephant via Germany. Her passport indicates that she was acquired on 1 

January 1977. The conditions and events in the first years of her life are unclear. 

Buba is in perfect health and is a beautiful specimen. However, both her tusks 

have been sawn off and steel covers have been glued onto the stumps. She 

responds placidly to her permanent carers, but is high-spirited. Her current owner 

says that she was unmanageable in the previous two circuses where she lived and 

she exhibited dominant behaviour towards other elephants. Her current circus also 

tried to put her with another elephant, but that effort failed. It is unclear what this 

effort involved exactly. She currently lives alone, but had been accommodated 

with zebras. The zebras have been moved temporarily because no exemption has 

been granted for this shared accommodation arrangement and, according to the 

owner, the arrangement resulted in Buba exhibiting restless behaviour in the 

trailer at night by pushing her tusks against the walls. The zebras also spent the 

nights in the same trailer.  

Buba spends her days in a paddock with a large container of water to which four 

tree trunks are attached for rubbing and playing. She also plays with a tractor 

tyre. Her owner walks her almost daily to ensure she gets exercise. It is not clear 

whether Buba carries TB. 



Bijlage 4. Reactie Elephant Sanctuary Tennessee 

  

This is in response to your recent inquiry. 

The Elephant Sanctuary in Tennessee was founded in 1995 and has been home to 27 elephants 
retired from circuses and zoos.  The Sanctuary currently is home to five African elephants and eight 
Asian elephants.  They are all female and range in ages 32 years to 68 years.  The Sanctuary is 
located on 2,700 acres and has three separate habitats with heated barns.   

The case studies and questions you submitted were reviewed by , DVM, Director of 
Veterinary Services, , DVM, Associate Veterinarian and , Director of 
Elephant Care. 

We are happy to arrange a skype meeting or conference call but understand you need a more 
immediate response. 

Based on our experience of providing refuge and lifetime care to elephants in captivity, we offer the 
following responses to your questions. 

1. How likely do you think it is that an elephant with a case history as provided in the
appendix can successfully be accommodated and re-socialized in a way that improves the
well-being of the individual animal?

If you review the history of the elephants coming to The Sanctuary, you will find many have come 
with chronic health issues and  problem behaviors.  There have been documented improvement to 
their well-being.  Some changes have been immediate while others have shown improvement over 
time .  In one case, a very fearful elephant with a long history of abuse would not allow her 
caretakers (in protected contact) to remove a chain around her foot.  It took 5 years of Protected 
Contact training and building trust before the elephant allowed the chain to be cut off. We continue 
to celebrate her bravery. 

Our staff has found the key to introducing elephants retired from exhibition and/or performance to 
sanctuary is ensuring 
introductions are made on “elephant time”.  We do not set specific times for introductions or new 
activities. Staff allow each elephant the time and space to explore the facility, meet the staff, 
become familiar with new management/Protected Contact systems at their own pace,  this can be 
days, months or even years. 

2. Should re-socialization efforts fail and the animal consequently be forced to live without the
company of fellow elephants, what would that mean for the elephant’s well-being? What
action would the shelter then have to take?

Spaces and habitats with fences allow interactions and proximity to other elephants with 
protection.  Allowing elephants to share fence lines can lead to elephants sharing same space.  In 
late 2015 an African elephant with an antisocial reputation came to The Sanctuary.  This year has 
been spent getting familiar with the other elephants first by sightings across a field and then over a 
shared fence line.  Now, a year later, Hadari can share space in the larger habitats with 2 of the 4 
other Africans.  The smallest area shared is 12 acres.  Again, we have found success in allowing the 
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elephants the freedom to make choices about where they want to spend time and with 
whom.   Freedom of choice is new to elephants that have spent their life in captivity. 

3.  Do you know of any suitable shelters in Europe that can accommodate elephants in such a
situation?

This year The Elephant Sanctuary provided a grant to assist the startup of a new sanctuary for 
elephants in Europe, Elephant Haven.  The founders, Tony Verhust and Sofie Goetgheberur began 
their work at the Antwerp Zoo in 1993 and moved to France with the vision to create a refuge for 
elephants.  You can learn more at ElephantHaven.com. 

4.  Do you know of any suitable shelters outside Europe that can accommodate elephants in
such a situation?

We would ask Is there not a zoo that can provide for one or both of the elephants?  The Elephant 
Sanctuary is open to receiving elephants but would anticipate import regulations to be a 
challenge.  TB and disease status along with  a full work up of health issues would be key information 
needed. 
The Elephant Sanctuary has also provided a grant to Global Sanctuary for Elephants in Brazil to 
support their mission to provide refuge for elephants in South America.  They recently received their 
first elephants.  You can learn more http://www.globalelephants.org/ 

We hope this is helpful.  Please let us know if you have other questions. 

 
CEO 
PO Box 393 
Hohenwald, TN 38462 

 

The Elephant Sanctuary in Tennessee is the nation's largest natural habitat refuge for elephants. 
Become a Member of our Family! Enroll to receive e-mail updates through E-News,  
and watch the elephants explore their habitat live on the EleCams!  
Follow us on Facebook, Twitter, and Youtube.  
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)

Van:
Verzonden: dinsdag 21 juli 2020 15:17
Aan:
CC: )
Onderwerp: FW: Betr: Ontheffing olifant Buba [SV-11456]

Hoi  en  (team olifant  ), 

Onderstaand bericht kreeg ik doorgestuurd van RVO.  
Zij kregen een vraag binnen van Stichting Bite Back m.b.t. de nieuwe ontheffing van olifant Buba. 
Kunnen jullie hier antwoord op geven? 

Alvast bedankt! 

Groeten, 
 

Van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland @rvo.nl>  
Verzonden: vrijdag 10 juli 2020 17:38 
Aan: RVO TB Subsidies Natuur Cites Visserij @rvo.nl> 
Onderwerp: Betr: Ontheffing olifant Buba [SV-11456] 

Goedenavond, 

Van deze stichting zijn al vaker vragen binnengekomen over olifant Buba. Ik weet alleen niet meer of dit onder 
Dierentuin valt of onder Dieren.  heeft deze e-mails ook wel eens behandeld, maar die heeft nu 
vakantie. Waar kan deze e-mail het beste naartoe? 

Groetjes,  

- Stichting Bite Back @biteback.org> zei op 03-07-2020 17:25: 

Geachte, 

Uit berichtgeving begreep ik dat circus Freiwald een ontheffing voor 6 maanden heeft gekregen voor olifant Buba 
ivm met ontwikkelingen rondom vinden van een permanente opvang. 
Klopt deze berichtgeving? Zo ja, graag zouden we het besluit en de afgegeven ontheffing hierover ontvangen. Ook 
horen we graag tot welke termijn eventueel bezwaar hierover nog mogelijk is. 

Op https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/dierenwelzijn/geen-optredens-meer-
met-wilde-zoogdieren staat hierover overigens nog geen informatie, maar alleen nog de datum tot 30 juni. 

We horen graag, 

Met vriendelijke groet, 

--  
Email Signature 

 

Bite Back | Europalaan 20 | 3526 KS Utrecht 
T : +31 6  
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2

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
Logo

 

E : @biteback.org 
W: http://secure-web.cisco.com/1LEXUowKtyIMbqG0Ff320oGCuoqY65Y5nWiv9uFG9MGig_0f80O62IdrxxAAqu1xcPe0yao
l6hMqmtBkuZxfUs7FoCRDCKHu2CJvZIOkjswPqEPvX5IclGh1ZmMhBSF7iynQ87Jt5jLyvEa4OhdtKf
gjRg0KlwY4kH65yCeg/http%3A%2F%2Fwww.biteback.org 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal 
ondernemen.  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u  
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you  
are requested to inform the sender and delete the message.  
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the  
risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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P.O. Box 393 Hohenwald, TN 38462 www.elephants.com 

July 30, 2020 

Dear  

I am responding to your inquiry about assessments of facilities and recommendations for Buba, African 
elephant, age 44. 

As you review the options for placement and lifetime care of Buba, we would guide you to Global 
Federation of Animal Sanctuaries (GFAS) written “Standards for Elephant Sanctuaries”.   The GFAS 
standards provide a complete and accessible outline of global requirements for the care and 
management of elephants.  

The GFAS Standards cover recommendations for housing, facilities, nutrition, veterinary care, well-
being and handling, as well as, staffing, safety and finance.  
https://www.sanctuaryfederation.org/wp-content/uploads/2013/07/ElephantStandard2015.pdf 

The Elephant Sanctuary in Tennessee is accredited by the Global Federation of Animal Sanctuaries 
(GFAS) and certified by the Association of Zoos and Aquariums (AZA). Based on our own experiences 
with providing refuge and lifetime care to elephants retired from circus, we see key elements for a 
successful transition and lifetime care to be: 

• Trained Staff and Veterinary Care
o Staff should have working knowledge and relevant experience with elephants
o Staff should have elephant behavior and husbandry training
o 24/7 access to a Veterinarian with relevant experience
o Complete and balanced diet including browse, hay, fruits, vegetables, grains and

supplements
o Daily documentation of individual animal health, behavior and care
o Active Environmental Enrichment program

• Protected Contact Management
o Elephants should be managed in a Protected Contact (PC) system. The Sanctuary defines

PC as a system for managing elephants that uses positive reinforcement training as the
primary method to modify behavior; the use of bull hook, ankus or physical punishment
is prohibited.

o Directing the positioning and movement of the elephant is achieved through the use of
targets and positive reinforcement.
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P.O. Box 393 Hohenwald, TN 38462 www.elephants.com 

o Caregiver safety is achieved by elephant and Caregiver positioning relative to each other
and to a barrier, which typically separates human and animal spaces

• Safe Facility with Diverse and Ample Habitat Space
o Facility meets safety requirements and regulations for staff and animals
o Appropriate and safe shelter indoor and outdoor for elephants
o Training wall for safe access and elephant care
o Elephant has fresh, clean water ad lib
o Designated quarantine area for transition or special care
o Ample habitat space available to support natural species-specific behaviors

§ Diverse natural habitats with opportunity to roam have shown a positive
influence on an elephant’s overall health, both physically and mentally.

o Opportunities for socialization planned, if not readily available
• Sustainable Organization

o Governance and Mission aligned
o 3 - 5 year strategic plan for funding and sustainability

We are not familiar with two of the facilities that are being considered. However, The Elephant 
Sanctuary continues to be a supporter of Elephant Haven. We know that the founders, Tony Verhust 
and Sofie Goetgheberur, are experienced and committed to providing a safe refuge for elephants in 
Europe. 

We hope that this information is helpful. Please let us know if there are any further questions. 

Best regards, 

CEO 

The Elephant Sanctuary in Tennessee 
PO Box 393 
Hohenwald, TN 38462 

www.elephants.com 
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Van: Secretariaat DAD
Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 13:52
Aan: com'
Onderwerp: FW: questionnaire elephant rescue centre
Bijlagen: Association 1901 Elephant Haven.pdf; Bijlage 20212322-v1-

ElephantStandard2015.pdf

I hereby send you the questionnaire regarding refuge elephants. 

With kind regards, 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 

59

10.2.e

10.2.e



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Association 1901 Elephant Haven 
Rétabout 5 
87230 Saint-Nicolas-Courbefy, Bussière-Galant 
France 

 

Datum 11 August 2020 
Betreft questionnaire elephant rescue centre 

Pagina 1 van 4 

Directoraat-generaal Agro 
Directie Dierlijke Agroketens en 
Dierenwelzijn 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001858272854000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/lnv 

Behandeld door 
 

T 070 378  
@minlnv.nl

Ons kenmerk  
DGA-DAD / 20210682 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 
1 

Dear mrs/sir. 

Since 15 September 2015, the Netherlands has banned the use of wild 
mammals in circuses as well as the transport of such animals, including 
elephants. There is currently one circus operating in the Netherlands with 
one elephant. As it is not clear yet whether the animal can successfully 
be placed in an animal shelter, the circus have been granted exemption 
for the elephant until 31 December 2020 in order to investigate the 
feasibility of placement in an animal shelter which can provide the 
necessary needs of a circus elephant. The key question in this 
investigation is which shelter in Europe is capable of safeguard the well-
being and health of the individual elephant and can arrange the targeted 
socialization of the animal. The three centers which have been named 
are: Elephant Heaven in France, La Tanière Zoo Refuge in France and 
Knuthenborg Safaripark in Denmark. 

To be able to make a final decision by the Dutch Minister of Agriculture, 
Nature and Food Quality between these three centers about the most 
suitable rescue center, I would like to know whether your rescue center is 
willing to take over the animal and if so I would like to be informed about 
the up to date information off the current situation in your center 
concerning all the aspects which are important for the well-being and the 
health of the elephant.  

For this I need your cooperation and would like to ask if you would be so 
kind to answer the enclosed questionnaire. The questionnaire is based on 
the standards of the Global Federation of Animal Sanctuaries (GFAS).  The 
final decision which center is the most suitable for the elephant will be 
based on the grade of compliance with these standards which will ensure 
the best possible rescue opportunity for this specific elephant.  
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Pagina 2 van 4 

Directoraat-generaal Agro 
Directie Dierlijke Agroketens en 
Dierenwelzijn 

Ons kenmerk 
DGA-DAD / 20210682 

Please let me know if your center is willing to take over the animal and if 
so if your center will be able to send me the information needed for the 
final decision for the 15th of September. You can send the requested 
information to @minlnv.nl. 

Thank you in advance for your cooperation. 

Yours sincerely, 

drs. Lieke Hendrix 
director Animal Supply Chain and Animal Welfare Department 
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Pagina 3 van 4 

Directoraat-generaal Agro 
Directie Dierlijke Agroketens en 
Dierenwelzijn 

Ons kenmerk 
DGA-DAD / 20210682 

Questionnaire 

A. In relation to the standards for Elephant Sanctuaries of the Global
Federation of Animal Sanctuaries:
1. Is the center designated by the GFAS as verified or accredited

based upon its substantial compliance with the standards set up by
the GFAS?

2. If not, can you please explain in detail the foundation of the level
of compliance with the different standards set up by the GFAS in
relation to:

a. Elephant housing H-1 /H-8 and in particularly about
i. Ample habitat space available to support natural

species-specific behaviors
ii. Diverse natural habitats with opportunity to roam

which has a positive influence on an elephant’s
overall health, both physically and mentally.

b. Physical facilities and administration PF-1/PF-10

c. Nutrition requirements N-1/N-5 and in particularly about
the necessary diet, supplements and ad lib availability of
clean and fresh water.

d. Veterinary care V-1/V-8 and in particularly about
i. the access to and the availability of a veterinarian

with relevant experience
ii. Designated quarantine area for transition or special

care

e. Well-being and handling of elephants W-1/W-6 and in
particularly information about

i. an active environmental enrichment program and
ii. daily documentation of individual animal health,

behavior and care.
iii. opportunities for socialization planned

f. General staffing S-1/S-5 and in particularly about:
i. the working knowledge and relevant experience with

elephants of the staff
ii. the training of elephant behavior and husbandry of

the staff
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g. Safety policies S-6/S-14 and in particularly about
i. the safety requirements and regulations for staff

and animals,
ii. availability of appropriate and safe shelter indoor

and outdoor for elephants
iii. a training wall for safe access and elephant care.

h. Governing Authority G-1/G7

i. Financial records and stability F-1/F-6 and in particularly a
3 - 5 year strategic plan for funding and sustainability

j. Education and outreach E-1/E-3

k. Policies concerning acquisition and disposition of elephants
P-1/P5

l. Policies concerning public contact and restrictions on use
and handling of elephants P-6/P-11 and in particularly
about:

i. the Protected Contact Management,
ii. the used trainings method and
iii. the instruments used to modify behavior and
iv. the way the directing the positioning and movement

of the elephant is achieved.

B. In relation to the staff, veterinary care and caregiver, I would like to
be informed about
1. the way caregiver safety is achieved



1

Van: Secretariaat DAD
Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 13:40
Aan:
Onderwerp: questionnaire regarding refuge elephants.
Bijlagen: Knuthenborg Safaripark in Denmark.pdf; Bijlage 20212322-v1-

ElephantStandard2015.pdf

I hereby send you the questionnaire regarding refuge elephants. 

With kind regards, 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn. 
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Knuthenborg Safaripark in Denmark 
Knuthenborg Allé 1,  
DK-4930 Maribo 

 

Datum 11 August 2020 
Betreft questionnaire refuge elephant 
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Directoraat-generaal Agro 
Directie Dierlijke Agroketens en 
Dierenwelzijn 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001858272854000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/lnv 

Behandeld door 
 

T 070 378  
@minlnv.nl

Ons kenmerk  
DGA-DAD / 20212321 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 
1 

Dear mrs/sir. 

Since 15 September 2015, the Netherlands has banned the use of wild 
mammals in circuses as well as the transport of such animals, including 
elephants. There is currently one circus operating in the Netherlands with 
one elephant. As it is not clear yet whether the animal can successfully 
be placed in an animal shelter, the circus have been granted exemption 
for the elephant until 31 December 2020 in order to investigate the 
feasibility of placement in an animal shelter which can provide the 
necessary needs of a circus elephant. The key question in this 
investigation is which shelter in Europe is capable of safeguard the well-
being and health of the individual elephant and can arrange the targeted 
socialization of the animal. The three centers which have been named 
are: Elephant Heaven in France, La Tanière Zoo Refuge in France and 
Knuthenborg Safaripark in Denmark. 

To be able to make a final decision by the Dutch Minister of Agriculture, 
Nature and Food Quality between these three centers about the most 
suitable rescue center, I would like to know whether your rescue center is 
willing to take over the animal and if so I would like to be informed about 
the up to date information off the current situation in your center 
concerning all the aspects which are important for the well-being and the 
health of the elephant.  

For this I need your cooperation and would like to ask if you would be so 
kind to answer the enclosed questionnaire. The questionnaire is based on 
the standards of the Global Federation of Animal Sanctuaries (GFAS).  The 
final decision which center is the most suitable for the elephant will be 
based on the grade of compliance with these standards which will ensure 
the best possible rescue opportunity for this specific elephant.  
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Please let me know if your center is willing to take over the animal and if 
so if your center will be able to send me the information needed for the 
final decision for the 15th of September. You can send the requested 
information to @minlnv.nl. 

Thank you in advance for your cooperation. 

Yours sincerely, 

Drs. Lieke Hendrix 
director Animal Supply Chain and Animal Welfare Department 

10.2.e
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Questionnaire 

A. In relation to the standards for Elephant Sanctuaries of the Global
Federation of Animal Sanctuaries:
1. Is the center designated by the GFAS as verified or accredited

based upon its substantial compliance with the standards set up by
the GFAS?

2. If not, can you please explain in detail the foundation of the level
of compliance with the different standards set up by the GFAS in
relation to:

a. Elephant housing H-1 /H-8 and in particularly about
i. Ample habitat space available to support natural

species-specific behaviors
ii. Diverse natural habitats with opportunity to roam

which has a positive influence on an elephant’s
overall health, both physically and mentally.

b. Physical facilities and administration PF-1/PF-10

c. Nutrition requirements N-1/N-5 and in particularly about
the necessary diet, supplements and ad lib availability of
clean and fresh water.

d. Veterinary care V-1/V-8 and in particularly about
i. the access to and the availability of a veterinarian

with relevant experience
ii. Designated quarantine area for transition or special

care

e. Well-being and handling of elephants W-1/W-6 and in
particularly information about

i. an active environmental enrichment program and
ii. daily documentation of individual animal health,

behavior and care.
iii. opportunities for socialization planned

f. General staffing S-1/S-5 and in particularly about:
i. the working knowledge and relevant experience with

elephants of the staff
ii. the training of elephant behavior and husbandry of

the staff

g. Safety policies S-6/S-14 and in particularly about
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i. the safety requirements and regulations for staff
and animals,

ii. availability of appropriate and safe shelter indoor
and outdoor for elephants

iii. a training wall for safe access and elephant care.

h. Governing Authority G-1/G7

i. Financial records and stability F-1/F-6 and in particularly a
3 - 5 year strategic plan for funding and sustainability

j. Education and outreach E-1/E-3

k. Policies concerning acquisition and disposition of elephants
P-1/P5

l. Policies concerning public contact and restrictions on use
and handling of elephants P-6/P-11 and in particularly
about:

i. the Protected Contact Management,
ii. the used trainings method and
iii. the instruments used to modify behavior and
iv. the way the directing the positioning and movement

of the elephant is achieved.

B. In relation to the staff, veterinary care and caregiver, I would like to
be informed about
1. the way caregiver safety is achieved



1

Van: Secretariaat DAD
Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 14:06
Aan: '
Onderwerp: questionnaire refuge elephant
Bijlagen: la Tanière Zoo Refuge France.pdf; Bijlage 20212322-v1-ElephantStandard2015.pdf

I hereby send you the questionnaire regarding refuge elephants. 

With kind regards, 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn. 
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

la Tanière Zoo Refuge France 
 

Datum 11 August 2020 
Betreft questionnaire refuge elephant 
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Directoraat-generaal Agro 
Directie Dierlijke Agroketens en 
Dierenwelzijn 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001858272854000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/lnv 

Behandeld door 
 

T 070 378  
@minlnv.nl

Ons kenmerk  
DGA-DAD / 20212316 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 
1 

Dear mrs/sir. 

Since 15 September 2015, the Netherlands has banned the use of wild 
mammals in circuses as well as the transport of such animals, including 
elephants. There is currently one circus operating in the Netherlands with 
one elephant. As it is not clear yet whether the animal can successfully 
be placed in an animal shelter, the circus have been granted exemption 
for the elephant until 31 December 2020 in order to investigate the 
feasibility of placement in an animal shelter which can provide the 
necessary needs of a circus elephant. The key question in this 
investigation is which shelter in Europe is capable of safeguard the well-
being and health of the individual elephant and can arrange the targeted 
socialization of the animal. The three centers which have been named 
are: Elephant Heaven in France, La Tanière Zoo Refuge in France and 
Knuthenborg Safaripark in Denmark. 

To be able to make a final decision by the Dutch Minister of Agriculture, 
Nature and Food Quality between these three centers about the most 
suitable rescue center, I would like to know whether your rescue center is 
willing to take over the animal and if so I would like to be informed about 
the up to date information off the current situation in your center 
concerning all the aspects which are important for the well-being and the 
health of the elephant.  

For this I need your cooperation and would like to ask if you would be so 
kind to answer the enclosed questionnaire. The questionnaire is based on 
the standards of the Global Federation of Animal Sanctuaries (GFAS).  The 
final decision which center is the most suitable for the elephant will be 
based on the grade of compliance with these standards which will ensure 
the best possible rescue opportunity for this specific elephant.  
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Please let me know if your center is willing to take over the animal and if 
so if your center will be able to send me the information needed for the 
final decision for the 15th of September. You can send the requested 
information to @minlnv.nl. 

Thank you in advance for your cooperation. 

Yours sincerely, 

Drs. Lieke Hendrix 
director Animal Supply Chain and Animal Welfare Department 
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Questionnaire 

A. In relation to the standards for Elephant Sanctuaries of the Global
Federation of Animal Sanctuaries:
1. Is the center designated by the GFAS as verified or accredited

based upon its substantial compliance with the standards set up by
the GFAS?

2. If not, can you please explain in detail the foundation of the level
of compliance with the different standards set up by the GFAS in
relation to:

a. Elephant housing H-1 /H-8 and in particularly about
i. Ample habitat space available to support natural

species-specific behaviors
ii. Diverse natural habitats with opportunity to roam

which has a positive influence on an elephant’s
overall health, both physically and mentally.

b. Physical facilities and administration PF-1/PF-10

c. Nutrition requirements N-1/N-5 and in particularly about
the necessary diet, supplements and ad lib availability of
clean and fresh water.

d. Veterinary care V-1/V-8 and in particularly about
i. the access to and the availability of a veterinarian

with relevant experience
ii. Designated quarantine area for transition or special

care

e. Well-being and handling of elephants W-1/W-6 and in
particularly information about

i. an active environmental enrichment program and
ii. daily documentation of individual animal health,

behavior and care.
iii. opportunities for socialization planned

f. General staffing S-1/S-5 and in particularly about:
i. the working knowledge and relevant experience with

elephants of the staff
ii. the training of elephant behavior and husbandry of

the staff
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g. Safety policies S-6/S-14 and in particularly about
i. the safety requirements and regulations for staff

and animals,
ii. availability of appropriate and safe shelter indoor

and outdoor for elephants
iii. a training wall for safe access and elephant care.

h. Governing Authority G-1/G7

i. Financial records and stability F-1/F-6 and in particularly a
3 - 5 year strategic plan for funding and sustainability

j. Education and outreach E-1/E-3

k. Policies concerning acquisition and disposition of elephants
P-1/P5

l. Policies concerning public contact and restrictions on use
and handling of elephants P-6/P-11 and in particularly
about:

i. the Protected Contact Management,
ii. the used trainings method and
iii. the instruments used to modify behavior and
iv. the way the directing the positioning and movement

of the elephant is achieved.

B. In relation to the staff, veterinary care and caregiver, I would like to
be informed about
1. the way caregiver safety is achieved



1

)

Van:   <info@ nl>
Verzonden: woensdag 16 september 2020 16:42
Aan: VWA Zienswijze
CC:
Onderwerp: reactie op zaaknummer 202001483

Geachte heer,mevrouw 

In antwoord op uw schrijven: aangezien wij onze reactie met enkele stukken willen onderbouwen en deze nog niet 
in volledigheid in ons bezit zijn, vragen wij om een uitstel van de termijn om tot 17 september te kunnen reageren.  
Wij verwachten binnen nu en 14 dagen een schriftelijke reactie te kunnen geven. Desondanks kunnen wij al wel 
zeggen dat we het waarderen dat de bevindingen van uw inspecteurs over de welzijnstoestand van onze dieren 
positief is, en we het ten zeerste betreuren dat wij middels het aankondigen van de dwangsom in een hoek worden 
weggezet, die niet past in het samenwerkingsconcept dat wij - nota bene in samenspraak met het Ministerie - voor 
ogen hadden.  

Namens Dhr. Freiwald en Circuspunt, 
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Factsheet Circusdieren (olifant en zebra bij circus Freiwald)   

Beschrijving van het vraagstuk 
• Sinds 2015 is er een verbod op het houden van wilde dieren ten behoeve van een circus of

ander optreden in Nederland. Circussen die in 2015 in het bezit waren van wilde dieren werden
hiermee verplicht een nieuw onderkomen voor hun dieren te vinden.

Stand van zaken 
In Nederland bevindt zich nog 1 circus (Freiwald) met 1 Afrikaanse olifant Buba en 1 zebra Smily 

Olifant 
• Tot 15 jan 2017 is een ontheffing gegeven omdat op dat moment onduidelijk was of voor de

olifant een geschikte opvang voorhanden was.
• Dierentuin Pairi Daiza in België leek de olifant in 2017 op te kunnen vangen, maar zag hier toch

van af omdat het dier agressief reageerde op een dierverzorger.

• In 2017 heeft het circus daarom een ontheffing ontvangen voor het houden en vervoeren van
de olifant. Deze ontheffing liep op 30 juni 2020 af en is eenmalig verlengd tot 1 januari 2021.

• Er wordt door het circus, in nauwe samenwerking met LNV, actief gezocht naar mogelijke
opvanglocaties voor de olifant.

• In samenwerking met Tennessee Elephant Sanctuary is een questionnaire opgesteld en
opgestuurd naar 3 mogelijk geschikte opvanglocaties. Aan de hand van deze ingevulde
questionnaires zal worden bekeken welke opvanglocatie het meest geschikt is.

• De beoordeling is een randvoorwaarde om het welzijn van de olifant te borgen en wordt
meegewogen in de keuze van de opvanglocatie. Binnenkort wordt samen met het circus een
beslissing genomen.

• Door de covid-19 pandemie heeft het beoordelingsproces vertraging opgelopen en is het niet
mogelijk de opvanglocaties fysiek te bezoeken.

Inzet LNV  
• Het is de verantwoordelijkheid van het circus om een geschikte opvanglocatie te vinden. Het

ministerie speelt hierbij een faciliterende rol.
• LNV heeft actief gezocht naar geschikte mogelijkheden om de olifant en de zebra te

herplaatsen, en onderhoudt hierover contact met het circus en de opvanglocaties. Deze locaties
zijn nu gevonden.

• LNV gaat bij het circus op aan dringen de dieren zo spoedig mogelijk naar een opvanglocatie te
brengen en zal indien gewenst het herplaatsen verder ondersteunen.

• Het circus is niet verplicht om de olifant en de zebra naar de gekozen opvang te brengen en
kan ervoor kiezen de dieren naar een andere locatie buiten Nederland te verplaatsen. Door
samen met het circus op te trekken, is de hoop dat een dergelijke situatie kan worden

voorkomen.
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Politiek en maatschappelijk krachtenveld 
Olifant 
• Dit voorjaar zijn er Kamervragen gesteld over de stand van zaken m.b.t. het zoeken van een

opvanglocatie voor de olifant.
• Dierenwelzijnsorganisaties pleiten ervoor dat de olifant naar Elephant Haven, een nieuw

opvang centrum voor circusolifanten in Frankrijk, gaat. Dit is één van de opvanglocaties die
beoordeeld wordt.

• Stichting Vrienden van de Olifant heeft kenbaar gemaakt ook financieel te willen bijdragen aan
een mogelijk transport van de olifant naar Elephant Haven.

Zebra 
• Een dierenwelzijnsorganisatie heeft recent een handhavingsverzoek ingediend bij NVWA m.b.t.

de zebra.

• Er is daarnaast nog geen politieke of maatschappelijke aandacht (geweest) voor de zebra.



1

Van:
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 08:33
Aan:
CC:
Onderwerp: vragenlijst en richtlijnen
Bijlagen: ElephantStandard2015.pdf; BUBA RESPONSE.pdf; GFAS Reference Letter.pdf; 

Association 1901 Elephant Haven.pdf

Beste  
Zoals gisteren overeen gekomen hierbij de beloofde documenten: 

1. Elephant standards 2015
2. De door ons opgestuurde vragenlijst (Association 1901) naar de in deze brief vermelde 3 opvangcentra. Ik

heb alleen de brief bijgesloten die is opgestuurd naar de locatie die heeft gereageerd.
3. De ingevulde geretourneerde vragenlijst (Buba response)
4. De GFAS reference letter waarin aangegeven is dat Elephant Heaven de eerste locatie gaat worden die

door hen zal worden gecertificeerd.

Ik wil wel vragen deze documenten niet openbaar te maken, op social media te zetten, te delen met media of 
anderszins maar echt alleen te gebruiken voor verdere afstemming met degenen waar we het gisteren over 
hebben gehad. 

Ik hoor graag jullie mening. 

Met vriendelijke groeten 

  

 

 DVM
Senior Policy Advisor Animal Welfare
tel: 00-31-70-378
email: @minlnv.nl

Monday-Thursday 15.00 hr

address:
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, 
Animal Welfare Section
Bezuidenhoutseweg 73
P.O.Box: 20401
2500 EK The Hague
The Netherlands
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Van:
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 08:35
Aan:  '
Onderwerp: kosten
Bijlagen: Bijlage 20212322-v1-ElephantStandard2015.pdf; Questionnaire.docx

Beste , 
In aanvulling op ons overleg afgelopen maandag wil ik je ook vragen om indien een andere opvanglocatie in beeld 
is zoals die in Zuid Italie, deze opvanglocatie ook de questionnaire te laten invullen. Voor het bediscussiëren van 
een eventuele tegemoetkoming van gemaakte kosten zoals die van transport is het wel noodzakelijk voor ons om 
daarbij inzicht te hebben in de waarborgen die geboden kunnen worden met betrekking tot het welzijn van Buba 
door een andere opvanglocatie aan de hand van de opgestelde richtlijnen voor de opvang van olifanten door 
GFAS. Om tijd te besparen lijkt het me daarom handig om deze questionnaire en de door GFAS opgestelde 
richtlijnen naar de opvanglocatie in Italie te mailen zodat zij alvast dit document kunnen invullen. 
Ik hoor graag van jullie zodra jullie de locatie hebben bezocht en ontvang ook graag zo spoedig mogelijk de 
ingevulde questionnaire. 

Vriendelijke groeten 
 

 

 DVM
Senior Policy Advisor Animal Welfare
tel: 00-31-70-378
email: minlnv.nl

Monday-Thursday 15.00 hr

address:
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, 
Animal Welfare Section
Bezuidenhoutseweg 73
P.O.Box: 20401
2500 EK The Hague
The Netherlands
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Van: )
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 08:26
Aan: 'info@ .nl'
Onderwerp: RE: questionaire
Bijlagen: questionnaire refuge elephant; questionnaire regarding refuge elephants.

Beste  
Zoals ik al eerder had aangegeven hebben beide organisaties, gelijktijdig met ElephantHeaven al een officieel 
verzoek gekregen. Zie bijlagen. 
Ik wil best weer dezelfde mail doorsturen maar van La Terniere heb ik dan geen ander mailadres dan die waar ik 
het eerste officiele verzoek al naar toe heb gestuurd. Dus als jij die wel hebt dan graag. 
Kun je me ook even laten weten of de TBC test waar ongeveer 2 maanden voor staat al is aangevraagd? 

Vriendelijke groet 
 

Van:   
Verzonden: maandag 9 november 2020 22:08 
Aan:   
Onderwerp: questionaire 

Beste  
goedenavond 

Zou je op de hoogte houden! 
Ik heb van La Ternière doorgekregen dat zij inmiddels bezig zijn met beantwoorden van de vragen, maar zij voor de 
volledigheid graag ook het document vanuit het Ministerie zelf - middels de officiële weg - toegestuurd krijgen. Kan 
dit ergens wel begrijpen.  

Ook in Italië gaan ze deze week tijd maken om de antwoorden te formuleren, tot nu toe nog geen tijd voor gehad 
helaas. 
Ook Knuthenborg kan niets betekenen zonder dat ze vanuit het ministerie het verzoek hebben gekregen. Zij zijn te 
benaderen via de directe weg: @knuthenborg.dk 
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SanctuaryFederation.org | PO Box 73308, Phoenix AZ 85050 | info@sanctuaryfederation.org

Helping Sanctuaries Help Animals

Global Federation of Animal Sanctuaries (GFAS) is a 501(c)(3) nonprofit (EIN: 26-1676217) founded
in 2007 to continuously improve the quality of care for animals in need of sanctuary. 

September 9, 2020

Dear drs. Lieke Hendrix,

I am writing in full support of retiring captive elephants to Elephant Haven in France. 

From the beginning, Elephant Haven has based their operational policies and construction of their 
facilities according to Global Federation of Animal Sanctuaries’ (GFAS) Standards of Excellence. Now, as 
an applicant in the accreditation process, GFAS looks forward to supporting Elephant Haven towards 
their achievement of Accreditation.  Accreditation signifies that a sanctuary has met our rigorous 
standards for ethics, animal care and safety protocols, financial transparency and responsible 
governance.

Elephant Haven features a safe, supportive and enriching environment for elephants. This carefully 
chosen habitat is well-suited to serve their psychological, physical, and social needs. Rolling hills, edible 
trees, a variety of water sources and substrate options offer captive elephants the opportunity to 
explore freedom of choice. Another vital component of sanctuary is companionship, at Elephant Haven, 
this will be facilitated if desired, not forced.

Founders,  and  possess the skill and experience necessary to engage 
successfully with captive elephants from a variety of backgrounds. Their commitment to Protected 
Contact training means all caregivers and veterinary specialists will work to earn the elephants’ trust and 
cooperation in a safe and respectful manner. Furthermore, the enclosures have been carefully designed 
to facilitate this optimum method of interaction.

We look forward to our continued partnership with Elephant Haven, as they move towards becoming 
the first GFAS Accredited elephant sanctuary in Europe. 

Respectfully,

Executive Director
Global Federation of Animal Sanctuaries
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Executive Summary
Prepared for drs. Lieke Hendrix, Director Animal Supply Chain & Animal 
Welfare Department, in response to the particular areas of interest 
highlighted regarding our compliance with GFAS standards for elephant 
sanctuaries. 

Elephant Habitat 

● EHEES is a true sanctuary dedicated to the care of elephants.  All that has been
envisioned, designed and built over the past 8 years has been focussed on delivering
a sanctuary that is specific to the complex biological needs of this highly sentient
species.
It is, in essence, a ‘bespoke elephant environment’ and the first of its kind in
Europe.

● The facility provides maximum opportunity for elephants to exercise natural
behaviours  and experience freedom of choice regarding their movements. The site
is currently 29 hectares of land, in a rural regional park setting and has been carefully
chosen for its suitability for elephants.

Nutrition 

● The sanctuary is situated in an area of accessible natural resources and seasonal
supply of locally grown nutritious and varied foods suitable for elephants, including
naturally growing pastures for grazing and shrubs for browsing. Clean water is
available and accessible at all times, for drinking and bathing.

Veterinary Care and Health Care 

● National and International elephant veterinary experts are accessible in a practical
capacity, as well as advisory capacity.

● Quarantine protocols and physical facilities are in place should sick or transitional
animals require separation from each other.

Environmental Enrichment 

● Each elephant in our care will have a customised environmental enrichment
programme provided through the size and diversity of the habitat  and, uniquely, the
practice of autonomy. Each elephant will be free to make personal choices
about their daily lives and activities, predominantly around natural foraging and
browsing for the majority of their own food. Supplementary enrichment
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programmes will be a crucial part of the caregivers’ roles through positive 
reinforcement training with the feeding of elephants’ favourite fruit and vegetables. 

● All behaviour and health status, whether observed or through interactions, will be
monitored and recorded daily through a logbook system to ensure continuity of care.

● Companionship of other elephants will be facilitated at EHEES when the opportunity
arises. Socialisation will never be forced, but taken at each elephant’s own pace.

Expertise, Experience and Training 

● The founders of EHEES  possess all the necessary skill  and experience to engage
successfully with captive elephants and produce successful rehabilitation outcomes.
Their network of peers in the elephant sanctuary community provide access to a
wealth of knowledge gained from decades of accumulated experience.

● Training of EHEES staff will take place under the supervision of Tony Verhulst, as
Operations Director, and all caregivers will attend regular training programmes
relevant to the management and care of captive elephants.

Safety 

● Safety is achieved through compliance with local authority regulations and national
certifications with regards to the safe housing and management of captive elephants.

● Enclosures meet international standards for elephant-proof fencing and Protected
Contact. The different enclosure types provide shelter from the elements, as well as
security, for the elephants.

● By maximising the opportunity to create a stress-free environment for elephants,
through the provision of space to roam and autonomous living, we aim to reduce the
potential for stress induced behaviours that would normally lead to human/elephant
conflict.

Sustainability 

● EHEES has submitted annual accounts over the last few years which demonstrate a
healthy financial base. We have  a 5 year strategic plan in place, with a measurable
and realistic goal of achieving maximum capacity for the lifetime care of up to 7
elephants.
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Contact and Restrictions Regarding Handling of Elephants. 

● The founders of EHEES have seen that healing occurs when elephants are allowed
to live as autonomous beings and afforded the respect they deserve. Such a
transformation has been experienced by accredited sanctuaries that take care of
rescued elephants worldwide. The respect given is achieved through human contact
that is caring, loving and intuitive and not dominating, prescriptive or demanding. It
enables elephants to transition to a life more closely resembling what they would
have had in the wild.

● There will be no public contact with the elephants at EHEES nor will they be
exhibited. Any visitor sightings of them will be from an observation  platform, should
they happen to be in view.

● The cooperation of elephants, to manoeuvre themselves into different enclosures or
to present different parts of their body for medical checks and treatments,  will be
through positive reinforcement techniques such as targets, clickers, bridge signals,
whistles and voice. We will never use  instruments of force when training and
managing elephants in our care.

● The elephants here will never be forcefully removed from their enclosures unless the
caregivers believe there is good reason to do so,  eg. imminent danger to life or
medical intervention.
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A. Detailed response In relation to the standards for
Elephant Sanctuaries of the Global Federation of
Animal Sanctuaries:

1. Elephant Haven European Elephant Sanctuary (EHEES)  is not currently accredited
or verified by GFAS. Now that the facility has achieved satisfactory completion of
the first construction phase, and received all necessary approvals required by the
French authorities to receive elephants, we are fully engaged with GFAS and aim to
have accreditation in place once we have our first elephants at the sanctuary.
Concurrently EHEES is applying for partnership with European Alliance of Rescue
centres and Sanctuaries (EARS).

2. Grades of compliance of EHEES  within the operational requirements
recommended by GFAS, with particular emphasis on the sections of concern to the
Dutch ministry responsible for animal welfare, are addressed below:

a. Elephant Housing H-1/H-8
Ample habitat space able to support natural species-specific behaviours. Diverse 
natural habitats with opportunity to roam which has a positive influence on an 
elephant’s overall health, both physically and mentally. 

The primary enclosure at EHEES  is an outdoor Open Space Setting designed to provide 
maximum opportunity for elephants to exercise natural behaviours  and experience freedom 
of choice regarding their movements. The site is currently 29 hectares of land, in south west 
central France, in a rural regional park setting. This land has been carefully chosen for its 
suitability for elephants:  a diverse landscape of flat grasslands and rolling hills, edible trees 
and shrubs, natural water sources and a temperate climate; allowing the possibility of year 
round roaming and browsing in a region that remains green throughout each season. The 
habitat has been  further enhanced to provide a “dynamic environment” for elephants, with 
the addition of mud pools, scratching stations, shelter walls, shade areas, rocks, sand and 
dust piles. An environmental survey has confirmed there are no toxic plants or trees present, 
and additional varied browse will always be on offer to supplement the extensive dietary 
requirements of elephants and provide behavioural enrichment through foraging. 

Phase 1 of the sanctuary consists of a 3.5 hectares outdoor space, plus two secondary 
enclosures in line with GFAS recommendations - an elephant barn of 360m2 and a separate 
smaller outdoor paddock of 5000m2  ( GFAS refer to this as a “shift yard” ). The  barn has 
been specifically designed and built as a place of shelter, comfort and care,  where 
elephants can enter and leave at will by a choice of exits, night and day. The barn is 
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engineered to offer flexible configurations to cater for a number of anticipated scenarios 
which could arise. All indoor areas can be interconnected or separated, with the avoidance 
of  “dead ends” which would otherwise prevent freedom of movement. Such configurations 
allow for elephants to maintain or reject social contact with each other if desired. Similarly, 
those elephants who are sick can be treated and separated without losing important social 
contact with a group or isolated in quarantine. 
Heated by a wood burner combined with air-source heat pumps and radiators, the barn is 
insulated with wooden fibres and hardwood panelling, providing a pleasing blended 
appearance within its natural surroundings. This also insulates against heat loss and 
external noise providing a warm and peaceful indoor space. Plastic flaps cover the 3 exit 
gates helping to regulate the internal temperature. The flaps are hard wearing yet provide 
free movement through them by the elephants. Temperature and humidity are monitored 
electronically at different places inside and outside the barn, and ventilation can be natural, 
via open windows, or controlled via a mechanical system using HEPA filters to maintain air 
quality. Maximum natural light is achieved through many windows and there are 37 LED 
lights controlled on 4 separate circuits. A choice of floor substrates  between concrete and 
soft sand ( 1.5 metres deep ) cater for each elephant’s preferences. Sand piles aid sleep and 
provide a place to rest. Automatic fresh, cooled, drinking water is provided at all times. 

The current enclosures at EHEES  are designed to provide space for up to 3 female 
elephants, and plans are in place to expand the open space available to them  as soon as 
possible, by extending the fencing programme. The fencing of the enclosure is standard for 
many elephant facilities and consists of four 26mm diameter steel cables passing through 
200 reinforced concrete posts at four metres apart and set to the correct tension. The posts 
are sunk 1.8m deep and 2.5m above ground. The post and cable fence is protected by a 
three wire electric fence. This type of fencing provides panoramic views of the surrounding 
countryside, giving the elephants an enriching visual aspect, whilst keeping them safely 
contained. No moat exists.  

b. Physical Facilities and administration PF-1/PF-10

Overall safety of facilities: 

The sanctuary has been designed and built to maintain a safe and ecologically sound 
environment for the elephants, their caregivers, volunteers and visitors. In addition, the 
sanctuary operates with minimal environmental impact to the local area.  

EHEES  conforms to the health and safety practices stipulated by French law, acquiring 
certification and permissions as follows: 

● Environmental impact study - completed 2016
● Building permission - received 2017
● Certification to house and care for Asian and African elephants -  granted October

2015 by the DDPP in Paris. ( Certificat de Capacite )

5 



● Ongoing inspections and approvals by the veterinary representatives of the
Directions Departmentales de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP)

● Authorisation to officially open the facility ( L'arrêté préfectoral d’autorisation
d’ouverture) received July 2017 by  Le Haute Vienne regional authority.

The upkeep of the buildings and enclosures is part of the daily workings of the sanctuary. 
There are always volunteers/contractors on hand to build, repair and expand as required, as 
well as estate management. EHEES are proud that the local community provides many 
volunteers to the sanctuary,  others coming from the Makigo Foundation ( Protecting the 
Natural World ) and a small number internationally.  All personnel, contracted or voluntary, 
are required to adhere to the safety protocols both briefed to them and displayed on signage 
around the premises.  
Equipment and tools have designated safe storage areas which they must be returned to 
after use, after being cleaned and inspected. 

The elephant barn has 2 large waste drainage channels installed,  running directly to an 
ecological wastewater treatment system called Phytoplus. The system is fitted with a 
filtration system to remove debris, such as hay , and is fitted in accordance with legal 
requirements. 
All drinking water is regularly tested and automatic water drinkers are cleaned and checked 
daily to ensure continual supply. 

In the event of a local power failure, EHEES has an independent generator to take over the 
heating system and all electrical requirements. 

Provisions have been made for any medical waste/hazardous materials to be disposed of 
with the help of the local Pharmacy. Materials that can not be handled by the Pharmacy will 
be taken to predetermined specialist facilities for safe disposal. 

Elephant dung will be removed and stored in a specially built “waste house” away from the 
enclosures, where it will be composted for horticultural and legal agricultural use for local 
farmers. 

Safe biological waste will be composted and general rubbish is to be placed in sealed bins 
around the site, to prevent rubbish blowing into the elephant enclosures. 

The site of the sanctuary is surrounded by a 2m high perimeter fence to define and protect 
the private boundary. Within this perimeter fence are the specific elephant enclosure fences. 
The site is entered through a large, high, locked gate. In late 2020 a CCTV surveillance 
system is being installed around the perimeter fence, the elephant enclosures and inside the 
barn, with night-vision capability, to ensure caregivers can monitor the security of the 
premises and the elephants themselves.  
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The  perimeter fence of the sanctuary is  physically inspected weekly, and the elephant 
enclosure fences are inspected daily. The team uses a Landrover to get around the 
inspection points at present, as there is much ground to cover,  but this year the sanctuary is 
being supplied with an electric, all terrain, utility vehicle. 
All enclosures have safety signage displaying permitted entry requirements and any 
necessary warnings. 

Fire safety regulations are adhered to throughout the enclosures and outbuildings, with 
regular testing undertaken by the sanctuary team with the cooperation of the local Fire 
Department. This includes fire extinguishers, fire alarms, smoke detectors and rehearsed fire 
drills for the fire engines, should they need to attend. 

An expansive indoor workshop provides a safe storage area for large equipment, vehicles 
and materials and is sited next to the living quarters of the sanctuary directors, away from 
the elephant enclosures.  

There is a large hay storage barn on site, a hay polytunnel and a neighbouring barn, 
providing storage capacity for a year’s supply of good quality hay. Here, and in the elephant 
barn itself, staff will perform routine checks for rodents and pests. All incidents of pest 
activity/infestation will be recorded and dealt with in an ecologically sound manner to avoid 
the use of toxic agents. 
Record keeping will be aligned with the operating requirements of EHEES, whereby 
certifications, medical records, history, licences, permits, care plans etc. will be held for each 
individual elephant in the office area.  Such records will be available as hard copies for 
inspection, also stored electronically on site and with remote backup off site. Caregivers will 
complete daily logbooks for each elephant; recording miscellaneous observations, 
behavioural management, healthcare given, dietary and enrichment requirements and 
medical administrations. 

Transportation of elephants 

EHEES has a flexible policy regarding the transportation of elephants to the sanctuary. Such 
a journey will likely be the outcome of an exceptional set of circumstances for each elephant 
and  EHEES recognises that individual arrangements will need to be assessed, planned and 
agreed in cooperation with current caregivers, local and international authorities, and the full 
sanctuary team of directors and their advisory board. If the current caregivers wish to 
arrange their own transportation to EHEES then this will be considered if it is understood to 
be in the best interest of the elephant. If  transportation is to be arranged by the sanctuary 
team, then EHEES will contract a certified zoo animal transport company eg. EKIPA in the 
Netherlands, to bring the elephant safely to sanctuary. 

Prior to the elephant arriving, the EHEES team will want to ensure that  key criteria are met: 
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● EHEES personnel will be able to visit the elephant in its present location to
exchange “best practice”  with the current caregivers including medical records,
historical background, behaviours, dietary information, likes and dislikes etc.

● Current caregivers will be given the opportunity to stay at  EHEES, and remain an
appropriate amount of time, to enable a smooth transition period for the elephant
between old and new carers.

● Before any transport begins, steps will be taken to ensure the elephant is fit  for the
journey. This may include crate familiarisation and orientation for the elephant in the
weeks/days leading up to transport and veterinary authorisation that the elephant is
fit to travel.

● Contingencies will also be built in for emergency stopovers, provision of medical
intervention if required and any potential unplanned circumstances en route to the
sanctuary.

● Contact will be maintained at all times between the sanctuary team and the transport
team, in readiness for the arrival of the elephant. All the necessary documentation
and permits  will accompany the elephant on the journey, as should the elephant’s
current caregiver.

* It is important to note that in the case of BUBA, the Ministry has already received a
transport and transition plan from EHEES.

c. N-1/N-5 Nutrition  requirements
In particular, the necessary diet, supplements and ad lib availability of clean and fresh 
water. 

EHEES understands that all captive elephants come from differing circumstances and it’s 
likely that not all their nutritional needs may have been met in the past. EHEES policy would 
be to assess each elephant's dietary requirements with the help of medical tests alerting 
carers to poor digestive systems and/or poor teeth. This will determine the nutritional and 
supplementary plan to be created alongside veterinary advice, and incorporated into the 
elephant’s diet.  

The sanctuary is situated in an area of accessible natural resources with seasonal supply of 
locally sourced nutritious and varied foods for the elephants: 

● Hay is stored and tested in a manner that ensures it meets optimal quality and
nutritional value.

● 4 Hectares of naturally growing grass and herbs is available for the elephants to
graze, with the additional provision of browse ( tree and shrub branches ) available
24 hours a day, all year round.

● EHEES has a large greenhouse growing organic fruit and vegetables such as
cucumber, squash, beets, melons, pumpkins and an abundance of mature fruit trees.
A daily supply of these are required to train elephants in a positive reinforcement
setting, with variety being key to success - elephants all have different tastes and
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preferences, just like people.  Any surplus fresh produce can be stored in our cool 
room to avoid over ripe fruit which can be detrimental to the health of their teeth. 

● The aim is to provide 10% ( up to 10kg) of the elephants’ daily diet with fresh fruit and
vegetables.

● We have recently initiated a “buy to grow” scheme to plant further high yield plants,
such as Comfrey, in anticipation of the increased numbers of elephants we hope to
be feeding.

● Coarse fibre is a  vital component in an elephant's diet, hence the high proportion of
leafy greens, hay and branches offered around the clock. Branches are provided
from a local privately owned woodland who donate timber and branches in return for
EHEES managing the woodland. Banana trees and bamboo have been cultivated on
site for the fibrous property of their leaves.

● EHEES aims to be self-sufficient in the provision of a large proportion of elephants’
diets and once the outdoor enclosure is expanded, much more browse will be
naturally available to the elephants. However, hay will usually have to be purchased.

● If there is not sufficient fruit/vegetables available on site at any point in time, the team
has made arrangements with a local organic supermarket for the donation of surplus
fruit and vegetables. There will also be the opportunity to exchange elephant dung for
seasonal produce and hay from local farmers. Further afield, local timber merchants
have agreed to donate their offcuts of branches.

Daily care sessions will include administering of any prescribed vitamin supplements, 
medication and provision of dried foods. Fruit/vegetables will be part of positive 
reinforcement training as carers attend to the healthcare needs of elephants. All dried foods 
and supplements are stored in airtight, rodent-proof containers in the caregiving kitchen area 
of the barn.  All foodstuffs are prepared in this kitchen, which will be cleaned down after each 
preparation, alongside all feeding receptacles.  

Fresh drinking water is provided inside the barn via 6 automatic drinkers which operate 24 
hours a day. The water temperature can be adjusted according to season or to ensure a 
comfortable temperature if washing down elephants or performing footcare. In the outside 
enclosures there are 2 pools that can be filled from outside the enclosure fence, and filled 
water troughs will be placed in several areas along the outdoor enclosure boundaries. This 
provides ample opportunity for all elephants in the enclosures to access drinking/spraying 
water. 

d. Veterinary care V-1/V-8
In particular, the access to, and the availability of, a veterinarian with relevant 
experience and  ii. Designated quarantine area for transition or special care 

i.  Elephant Haven is supported by a number of vets at local and international level. The
sanctuary currently has no elephants, but formal arrangements are in place with a local
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veterinary clinic, located 45 minutes from the premises, who will attend on site in the first 
instance. We have the assistance of internationally recognised elephant veterinarians who 
will attend on site when needed. They will be able to liaise with the local veterinarian should 
an emergency arise. Named experts are: 

● Dr Florence Olivet Courtois, veterinary consultant in medicine and surgery for wildlife
and zoo animals, based in France. A member of EHEES Advisory Board.

● Dr John Knight ( independent veterinarian with extensive experience in elephant
care, based in Channel Islands, UK )

● EHEES also has the advice of specialist wild animal veterinarian Dr Chris Vanden
Wijngaert based in Antwerp, Belgium. He has 20 years experience with wildlife.

● The sanctuary team is also reaching out to veterinary experts who have shown
interest in becoming involved with the sanctuary, with the intention of welcoming
them to the Advisory Board once elephants arrive at EHEES.

● The sanctuary directors  are connected with well respected elephant experts
worldwide,  involved in providing high standards of care to captive elephants in both
zoo and  sanctuary environments, as well as those who study natural elephant
behaviours in the wild. Such a network of knowledge provides access to a wide
amount of shared experience regarding elephant husbandry techniques, best
practices and veterinary case studies.

● For general caregiving and health management, Tony Verhulst (co-founder and
sanctuary Operations Director ) has 14 years of experience in captive elephant care.
He is certified to be competent at blood draws, treating abscesses, footcare,
nutritional supplements and lifting elephants who are down.

ii. The configuration of the elephant barn (described at the beginning of this document)
allows for quarantine protocols to be instigated on the arrival of a new elephant, or should an
elephant need special care.

The barn has 6 compartments referred to as “ boxes”. All 6 can be interconnected to form 
one  larger indoor space of 360m2 , or separated into smaller isolated zones. If necessary, a 
temporary electric wire can be fitted as a further barrier. Separated areas will have access to 
their own outdoor enclosure - the larger space or the smaller paddock (shift yard). All 
configurations are achieved through a sophisticated manual operation system of steel bar 
gates which can be locked in place. Outdoor enclosures can also be sectioned with the use 
of temporary electric wiring to ensure separation if necessary. The ventilation system allows 
for circulation of clean air via 2 HEPA filters. This can be effective in preventing the spread of 
infectious diseases.  
All caretakers will follow disease prevention protocol around sick or quarantined elephants, 
and they will be required to change their clothing, walk through a disinfectant foot bath and 
wear masks and gloves on entering the elephant barn. Any waste matter  will be disposed of 
in the correct manner to avoid potential contamination outside of the sick bay. 

The arrangements for quarantine and medical examination of elephants are outlined in a 
management protocol from the EHEES veterinarian, Dr Florence Ollivet Courtois. The 
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premise is that any elephant/group of elephants will have been quarantined and/or tested as 
stipulated  at their current location, for a minimum of 40 days, prior to being transported to 
their new home at the sanctuary. 

* In the case of BUBA, the current position is that she would be the first elephant to arrive at
EHEES therefore quarantine will be according to the rules required between Netherlands
and France.

e. Wellbeing and handling of elephants W-1/W-6
With particular information about 
i. An active environmental enrichment programme and  ii. Daily documentation of

individual animal health, behaviour and care iii. Opportunities for socialisation 
planned. 

EHEES is a true sanctuary dedicated to the care of elephants.  All that has been envisioned, 
designed and built over the past 8 years has been focussed on delivering a sanctuary that is 
specific to the complex biological needs of this highly sentient species. It is, in essence, a 
‘bespoke elephant environment’ and the first of its kind in Europe.  

i. Each elephant in our care will have a customised environmental enrichment programme
provided through the size and diversity of the habitat we offer and, uniquely, the practice of
autonomy. Each elephant will be free to make personal choices about their daily lives and
activities. This is the unique proposition of EHEES and the essence of what sanctuary can
provide, a principle which has not yet been realised in any sanctuary/refuge in Europe with
elephants.

Natural foraging and browsing for the majority of their own food will encourage movement 
and exercise of both body and mind. Supplementary enrichment programmes will be a 
crucial part of the caregivers roles, as will keeping up to date with the latest innovations on 
enrichment provision. They will be expected to hide food in a variety of ways, scatter 
branches about the enclosures and always evaluate the effectiveness of what they’re doing 
and change if necessary.  

Routine healthcare tasks are a necessity when caring for captive elephants, but there is a 
plan in place to perform routine tasks through a wide variety of husbandry to ensure that 
such routines are not restrictive and offer novelty to their daily lives. Contrary to a zoo 
environment,  where animals are often kept to the monotony of routine around strict 
“opening” and “closing” times, elephants at EHEES will experience more diversity. The barn 
provides a Protected Contact system, where safety and stress reduction is paramount for 
both elephant and human caregiver. Using positive reinforcement training through multiple 
training walls (specifically designed to adjust to the particular height, size and temperament 
of each elephant), caregivers can offer treats to the elephant for learning to cooperate with 
foot care, trunk washes, blood draws  etc. Importantly, the elephants are free to leave at any 
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time, so such a programme is designed to enhance the trust between elephant and 
caregiver, and offer additional enrichment through learning 
and reward. Physical enrichment is enhanced through the dynamic environment we have 
constructed  in the enclosures, referred to in the earlier Elephant Housing response, above. 

ii. Daily documentation of health status, daily care given and behavioural observations will
be recorded in a dedicated “logbook” for each elephant. This will be a vital working reference
enabling continuity of care for each animal and giving an overall picture of the elephant’s
wellbeing. A separate record book will be kept specifically for the safe administration of any
necessary medication. Daily charts will be kept for each elephant, to record foot treatments
and the food enrichment offered and taken. All these documents will be accessible in the
caregiver’s area, a specific ‘human’ part of the barn area. Veterinary records will be kept
electronically in the directors’ office and backed up remotely. All caregiving expertise, time
and energy will be devoted only to understanding,  and providing for, these elephants. This
ensures that each animal is very closely observed at all times ( even if this has to be through
video surveillance during some periods of the day or night ). Caregivers will be able to
routinely play back recorded footage of elephants’ behaviours overnight and send to the
relevant veterinarians if necessary, should something be of concern.  Because of this, the
needs of each elephant can be anticipated and met both quickly and effectively.

iii.  One of the best forms of enrichment is the choice of company of other elephants.
EHEES works around the clock to provide a ‘home for life’ for elephants and we are aware of
a number of them that are currently under scrutiny by authorities for rehoming. We are
working with other NGOs and governmental authorities to provide solutions in the best
interest of these elephants. As laws change and economies are now shrinking, rendering
current owners unable to keep or provide for their elephants, we anticipate that there will be
many elephants across Europe needing a place at EHEES. In the first phase, 3 females can
now be accommodated, and there is a strategy in place for considerable expansion to
increase capacity to 7 elephants. It is the intention of EHEES to facilitate resocialisation and
rehabilitation for each elephant, with no agenda for forcing an unnatural or unwelcome
relationship out of necessity. Everything at EHEES is to be guided solely by the individual
needs of each elephant and we will assess the impact they have on each other, and their
habitat, in deciding the maximum numbers we will accommodate.
Facilitating resocialisation of elephants will be a staged process depending on knowledge
EHEES will seek to gain, prior to arrival, regarding familiarity with each other from the
present or past; the animal’s disposition towards other elephants and people; past history
etc. What EHEES can provide, is a facility that allows for elephants to seek space from, or
proximity to, each other. With 2 outdoor enclosures that can be separated and 6 internal
barn spaces that can be separate or connected, introductions between elephants can be
well managed. There is also a wealth of experience that EHEES can draw upon from other
sanctuaries who have successfully re-socialised and rehabilitated elephants. It is
acknowledged that this is something that can’t be rushed if it is to be successful. Of course,
once social groups are established,  EHEES offers elephants the opportunity for them to live
out their new life together in their own space.
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f. General Staffing S-1/S-5
In particular about i.The the working knowledge and relevant experience, with 
elephants, of the staff and  ii.The training of elephant behaviour and husbandry for the 
staff 

i. The co-founder and Operations Director of EHEES, Tony Verhulst, was a full time elephant
caregiver with 14 years experience in elephant husbandry in a Protected Contact
environment, and in the logistics of elephant transport. He was awarded the Certificat de
Capacite for elephants, by the French authorities in 2015, recognising his competence and
expertise in this field. Tony worked at Antwerp Zoo / Planckendael between 1993 and 2015,
caring for elephants from 2001 on a full time basis. Importantly, Tony has experience in
caring for elephants that had been in circuses prior being moved to the zoo and has gained
international experience with captive elephants including Elephant Nature Park in Thailand.
He is responsible for the care of the elephants, the development of the habitats and making
the care plans for the elephants.

His partner and co-founder, Sofie Goetghebeur, is President of EHEES. With more than 20 
years experience of working with wildlife, and a working knowledge of elephants, Sofie is 
trained in Protective Contact management and positive reinforcement training for large apes. 
Sofie oversees the governance, administration and funding of EHEES. She will be trained in 
elephant caregiving by Tony, once EHEES has elephants in their care.  

A further caregiver is on standby to work full time at EHEES as soon as we have more than 
one elephant. His current role is Co-Secretary to the Board of Directors at EHEES and he 
has been actively involved in the development of Phase I of the sanctuary facility. His 
experience spans 20 years in both Protected and Free Contact care of elephants and their 
transportation.  

In September 2020 a part-time office/communications manager will be employed at EHEES 
to ensure all record keeping and protocols are in order and to oversee all EHEES 
communications with stakeholders and supporters.  

All paid employees will have formal job descriptions with developmental and performance 
goals as well as salary scales commensurate with their experience and appropriate to a 
charitable organisation. 

The sanctuary has hosted over 100 volunteers every year so far;  some coming back 
regularly, some with experience gained at other elephant and wild animal sanctuaries across 
the world. Their contribution has been imperative to the successful completion of the facility ( 
more than 10,000 hours of work in 2017 alone ) and demonstrates the passion and 
commitment that EHEES inspires in people from many backgrounds. They are managed by 
the Operations Director, and a few are long-term volunteers. The sanctuary co-founders 
spend every day at the facility themselves, overseeing the estate construction and 
administrating the organisation. Others volunteers have offered their help in other capacities 
such as bookkeeping, fundraising and social media. Partnerships with the 
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Limoges Hospital and a local Sports Club have clearly demonstrated the strong interest of 
the local community in this unique project.  

Volunteers will continue to be invited to contribute to the upkeep of the sanctuary, providing 
maintenance support, groundworks, preparing browse and enrichments for the elephants, 
harvesting, conducting elephant observations from outside of the enclosures, reporting to 
caregivers  and eventually conducting guided visits for education. 

ii.  Once EHEES is fully operational, further elephant caregivers will be sought to support the
EHEES programme. They will be allocated training time to attend relevant courses,
participate in exchanges  with other elephant sanctuaries to encourage sharing of best
practices and apply for certification through examinations. The EHEES facility itself provides
access to a learning facility via Internet access, a library of published materials on elephants,
and of course learnings from the other EHEES staff.

All staff at EHEES will naturally receive an education about elephant husbandry and 
behaviours through the day to day activities of working on a remote facility within a small, 
passionate team dedicated to the wellbeing and understanding of this remarkable species. 
Close working partnerships will facilitate open learning between employees. 

g. Safety Policies S-6/S-14
and in particularly i. The safety requirements and regulations for staff and 
animals  ii. Availability of appropriate and safe shelter indoor and outdoor for 
elephants  iii. a training wall for safe access and elephant care 

i. EHEES believes we have a secure and safe facility for elephants, staff, volunteers,
visitors and the local community. The sanctuary directors live on the sanctuary grounds and
therefore there is always a senior member of staff present at any one time. Communications
around the facility are through 2-way radios and  all members of staff on site are in direct
and immediate contact with each other.
The directors have already engaged with the local authorities and community on an elephant
escape protocol and have written emergency procedures which are shared with the local fire
service, police and mayor. The facility has been regularly inspected  by the veterinary
representatives of the Directions Departementales de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP) and we have complied with their legal requirements
for the safekeeping of elephants and the protection of the public and subsequently received
the conditional “Autorisation d’Ouverture” in July 2017, which is displayed at the entrance to
Elephant Haven.

Emergency protocols, maps and telephone numbers are written down and displayed on 
signage around the facility,  and evacuation drills are rehearsed twice a year. All staff and 
volunteers will receive printed copies of emergency procedures and the Operations Director 
will train all staff in dealing with emergencies.  
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The directors are trained in the use of firearms and immobilisation equipment with any future 
caregivers to be  trained as such in the future. 

Once elephants arrive at the sanctuary, only those employees qualified in elephant 
husbandry will have direct access to restricted areas and the elephants, as will qualified 
vets. Contact will only ever be protected and never free contact. When elephant care is 
being given, 2 caregivers will be present at all times and there are yellow lines on the barn 
floor, designating “safe areas” deemed to be out of reach of an elephant should it extend its 
trunk or leg beyond the protected contact wall, for instance. 

Volunteers are not allowed in or near the elephant enclosures without an EHEES member of 
staff guiding them.  

All employees/volunteers/visitors are covered by liability insurance when on the facility. 

The health and safety of the elephants is fundamental to EHEES principles and with 24 hour 
monitoring in place,  any medical emergency would be acted upon immediately with access 
by phone to specialist elephant veterinarians affiliated with the EHEES team. 

Continuous training is required in elephant first aid, disease prevention and remobilisation 
(EHEES have lifting equipment and attend workshops on getting elephants back on their feet 
after a fall or an operation) 

ii. As demonstrated in the section on Elephant Housing, the EHEES facility gives elephants
a choice of being indoors or outdoors. Both environments offer shelter from extremities of
heat, cold and wind either through the comfort of a heated enclosed  barn or specially built
walls outside offering windbreak protection and a place to lean. A new construction of
outdoor shelters with roofs has begun, to provide temporary reprieve from rain and hot sun.

Should one elephant show threatening behaviour to another, the barn and outdoor enclosure 
has several exits for elephants to avoid confrontation. The habitat space is also large 
enough for elephants to hide and keep to themselves, if they choose to, and of course there 
is the contingency of a further 5000m2 smaller outdoor enclosure. 

iii. The barn has been designed with multiple training walls with locking gate and partition
mechanisms, all made of solid steel bars. These offer a range of options to perform a variety
of different procedures on elephants closely, yet separated. We can add or remove bars to
access various parts of the elephant’s anatomy and to perform foot care on the carers side
of the wall safely.

h. Governing Authority G-1/G-7
EHEES has a 5 year development plan in place. The question of what to do with rehoming 
circus/zoo elephants has given rise to the creation of sanctuaries in Asia, Africa and 
America. The central principle of a sanctuary for elephants is the recognition of, and respect 
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for,  their biological qualities and for their need for freedom to make personal choices about 
their daily lives and activities. The term "sanctuary" has different practical application in 
different contexts, but the best examples share this basic principle. True sanctuaries are 
non-profit associations, funded strictly by voluntary donations, and  this is the overriding 
ethos of EHEES. 

● EHEES was first registered in 2012 as a Non Profit organisation in Belgium (VZW)

● When the land was sourced in France, on which to build the sanctuary, EHEES
registered in 2014 as a Non Profit in France ( Association 1901 d’interet general)

● The organisation has an appointed board of a President, Operations Director,
Treasurer, Secretary, and Co-Secretary. There is also an Advisory Board and a
number of volunteer and paid staff.

● We have a legally binding governance structure and are up to date with the Annual
Report and Accounts submissions.

● All land and buildings are owned by EHEES

● All required operating permits are granted to EHEES

● Now that the organisation has completed Phase 1 of its strategic plan, we are
formalising a Succession Plan in order to future-proof our sanctuary.

● As we move into Phase II and accept elephants into our care, after years spent
constructing and fundraising, we are developing an Operating Standards manual in
preparation for instigating the high levels of safety and care expected of EHEES and
the staff that will be joining us.

Our mission: 

● To offer elephants a place for life.
● The resocialisation and rehabilitation of elephants.
● To develop informative programmes about elephants and their complex needs and

behaviour, in captivity and in the wild.
● To develop educational programmes about the local fauna and flora.
● To encourage a reconnection with nature, and all her creatures, to raise awareness

and respect for the environment.

Our principles: 

● Elephant Haven stands for respect for animals, humans and nature.
● The elephants at Elephant Haven will be provided space and tranquility.
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● The elephants should not be chained or restrained.
● The interaction between the caregivers and the elephants is based on "protected

contact”, using only positive training methods.
● Elephant Haven will not breed the elephants.
● When making decisions during both the construction phases and daily operations, we

take a sustainable, "green" approach into account, as much as possible, to protect
the environment and conserve nature.

● Volunteers and visitors may observe the elephants but will have no direct contact
with them.

Operational Status: 

From the outset, the project has benefited from the support and interest of  many advocates 
of elephant welfare from all over the globe. All local authorisations for finalising Phase 1 of 
operations have now been obtained. This includes a total site of 29 hectares with 3 separate 
elephant enclosures providing immediate space of over 4 hectares for up to 3 elephants.  

All required activities of EHEES are managed through the office of the founders, who both 
have more than 20 years experience of captive wildlife management, specifically in 
Protected Contact Management. They are supported by an advisory board of caretakers, 
jurists, journalists and scientists. Local and international veterinary experts are in place to 
advise on the health of the resident elephants. As they move into Phase 2, further paid 
support staff are now being recruited. 

i. Financial records and stability F-1/F-6
       and in particular a 3-5 year strategic plan for funding and sustainability 

Major financial support for Phase I was secured as follows: 

★ Foundation Brigitte Bardot €368,000.00
★ World Animal Protection €150,000.00
★ Further grants totalling €250,000.00 received from Olsen Animal Trust,

One Voice and TES ( Tennessee Elephant Sanctuary).
★ Individual Donations € 82,000.00

Since 2016, valuable material donations have been received from many individuals and 
organizations such as Hitachi; Stihl; Maxima and Tembo 4x4.  
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5 year expansion plan: 

 PHASE 2  PHASE 3   ------------------------------------------>  PHASE 4 

GOALS 2021 2022 2023 2024 2025 

Indoor 
Enclosures 

Construction 
of  2nd 
Elephant barn 
begins  

Construction 
of 2nd 
Elephant barn 
continues 

Construction of 
2nd Elephant 
barn 
completed 

Construction of 
3rd elephant 
barn begins on 
new land. 

Outdoor 
Enclosures 

Continued 
expansion of 
current 20 
hectares of 
elephant 
enclosure and 
22 hectares of 
perimeter 
fence. 

Continued 
expansion of 
current 20 
hectares of 
elephant 
enclosure 
and 22 
hectares of 
perimeter 
fence. 

Continued 
expansion of 
current 20 
hectares of 
elephant 
enclosure and 
22 hectares of 
perimeter 
fence. 

Complete 
expansion of 
20 hectares of 
elephant 
enclosure and 
22 hectares of 
facility 
perimeter 
fence. 

Fencing of new 
outdoor 
enclosure on 
the new land 

Education Construction of 
visitor walkway 
and viewing 
platform.  

Permit 
awarded for 
visitor entry to 
the sanctuary. 

Construction 
begins of an 
education 
centre and 
multipurpose 
space for 
visitors. 

Construction 
continues on 
an education 
centre and 
multipurpose 
space for 
visitors. 

Construction 
of an 
education 
centre and 
multipurpose 
space for 
visitors 
completed. 

Habitat 
Expansion 

Adjacent 20 
hectares of 
land becomes 
available. 
Begin 
purchase 
negotiations 

Purchase 
complete of 
adjacent 20 
hectares of 
land 

Begin 
perimeter 
fencing of 
newly 
purchased land 

● Phase 2 (2021) - EHEES is now focussing on acquiring 3 elephants and negotiating
with elephant owners and various international authorities about offering a place for
life for their elephants.
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● Expansion of the current outdoor enclosure through continuing construction of
elephant proof fencing for the remaining  20 hectares and perimeter fencing for the
remaining 22 hectares. Verbal agreement is in place for EHEES to purchase a further
20 hectares of adjacent land from our neighbour at the end of  2021.

● Construction of a raised footpath and viewing platform for visitors, after
authorisations are obtained, to allow escorted visits for the general public.

● Phase 3 (2022 -24) - EHEES will apply for the construction permit for a second
indoor enclosure (elephant barn) and an education centre with multipurpose space,
on the current 29 hectare site.

● Construction will then begin for both, as well as continuing the expansion of the
elephant habitat through fence construction.

● Phase 4  (2025) - Purchase of the adjacent land and construction of a third elephant
barn on the new land, if permissions allow, bringing the sanctuary up to maximum
capacity.

Sources of income: 

● Grants and donations from animal welfare foundations
● Support from other elephant organisations and sanctuaries on other continents
● Adopting resident elephants
● Membership fees
● Fees for guided visits and volunteer experiences
● Donations in kind and funds from industry
● Newsletter/Social Media fundraisers for particular projects and specific needs
● Publications
● EHEES online store/merchandise
● Courses on elephant nature and biology
● Courses on local fauna and flora
● Subsidies for educational partnerships with local schools
● Therapeutic subsidies from local hospital groups

Projected Income: 

Year 1 of Phase 2 has a projected income of €226,500.00. By Year 2 this increases to 
€690,000.00 on the premise that elephants will be resident at the sanctuary and funding will 
be secured to finance our expansion plans.  

Projected Costs: 

Due to the 5 year expansion plan, projected costs also increase with the investment in land 
and construction alongside the variable costs associated with caregiving for  additional 
elephants. Year 1 of Phase 2 has a projected expenditure of €109,960.00 rising to €484,960 
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in Year 2. Annual expenditure correlates to a) procurement and construction plans and b) 
number of elephants in the facility.  

Financial Stability: 

The potential to raise financial support increases considerably once elephants are rehomed, 
evidenced by the precedent set through sanctuaries such as Global Sanctuary for Elephants 
in Brazil. They command a steady and impressive stream of donations worldwide, from a 
generous global community of supporters and sponsors. With endowments and legacies 
covering lifetime care costs of rehomed elephants, there is a linear relationship between 
number of elephants and increased income. 
Forecasts regarding future costs are based on known expenditure history from the 
completed Phase 1, alongside the current known cost of future land acquisition and 
construction costs. As EHEES has a limit to the capacity  we wish to achieve, reduced 
operational costs are likely after Year 5, with the emphasis being on facility maintenance and 
elephant caregiving rather than infrastructure investment. 

Operating reserves: 
In order to keep resident elephants healthy and in the best of spirits, they require hay, 
browse, fruit and vegetables, caregivers, electricity and heating, general medical attention, 
veterinary care and security. Combined annual expenses for these items are estimated to 
reach up to €100,000 for the first elephant ( no benefit of shared costs at this stage ). 
Existing partnerships with well established animal welfare foundations have committed to the 
financial lifetime support of the elephants that will come into our care, including any elephant 
transport costs that are the responsibility of EHEES.  
However, we do have a cash reserve in place of €50,000 plus cash in the current bank 
account of €50,000 which will cover costs for the first elephant for a year. 

j. Education and Outreach E-1/E-3

As soon as the first elephants arrive,  EHEES will apply for permission to formalise an 
educational programme for which we will receive income and which will require booking in 
advance. We will never allow too many visitors for the sake of the peaceful existence we aim 
to create for the elephants in our care. So only small groups will be allowed, a few times a 
week. Educational visits will be on an accompanied basis, with restrictions about areas close 
to where the elephants may be. At the moment, EHEES is a private facility but we are 
allowed to organise Open Days up to seven times a year. We currently use these events to 
informally educate our supporters about our mission and to introduce them to the facility. 
A full educational facility is planned in our strategic goals. We will consolidate our visitor 
programme by building an education centre , a walkway and a lookout point where it may be 
possible to see elephants in the distance. EHEES wish to develop informative sessions on 
elephant biology and behaviour, in both the wild and captivity. The aim is to enhance an 
understanding of the threat elephants are facing in the wild and how captivity is not an option 
for conservation. Because EHEES is an ecologically sound operation, we can expand 
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education to include knowledge of the local fauna and flora of the Regional Park we are 
situated in, to spread the message about respect for the environment and the need to 
maintain biodiversity. 

We have had enquiries from schools, retirement homes and further education facilities about 
educational visits. Over the past 3 years we have also been offering therapeutic visits from a 
local hospital catering for those with special needs, where they spend time working on the 
land. 

As EHEES is connected to the larger sanctuary world, we would hope to share experiences 
and knowledge with them, as there is much for us all to learn about elephants. 

Many elephant caregivers in more traditional facilities such as safari parks and zoos could 
benefit from spending time at EHEES in order to see a way of elephant keeping that is 
founded not just on the elephants’ basic needs but on their far more complex natural needs. 
We would be very keen to enable such exchanges/internships. 

k. Policies concerning acquisition and disposition of elephants P-1/P-5

EHEES can only accept an elephant if we have the space and financial resources to provide 
appropriate care. Currently we are in a position to accept up to 3 female elephants. 
However, we can only accept an elephant on the recommendations of legal and veterinary 
advice and the opinions of our management. In every case, we will assess whether an 
elephant would benefit from being relocated to EHEES. We would take into account the 
current and projected welfare of the elephant in its original home compared to our facility. 
We would also have to consider if social groups may be destroyed with the removal of one 
elephant over another as well as potential risks of transport.  

Furthermore: 

● EHEES operates a non-replacement policy whereby the legal owners will have to
sign a legally binding agreement not to replace their retiring elephant with another
one.

● It is not EHEES policy to financially compensate an elephant owner for sending an
elephant to our facility - but we will finance the  lifelong care of the elephant in return
for a written acquisition document and all the paperwork, registered to EHEES.

● EHEES will never sell an elephant to a breeder, private owner, dealer, Trophy
Hunter, zoo or circus, or exercise any other form of commoditisation.

● Should circumstances dictate, it is our intention that any elephant which has to be
moved from EHEES will go to an EARS or GFAS accredited sanctuary.
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● Any research opportunities based on purely observational research will be
considered by the Board of EHEES. However it will have to not interfere
unacceptably with the elephants’ natural behaviour.

EHEES policy on Euthanasia is that it will be administered as a final option in the case of 
incurable disease or injury accompanied by unmanageable pain and suffering OR if the 
ageing process has resulted in an unacceptable quality of life for the elephant. 

● If Euthanasia is to be considered, the Board of EHEES will reach out to our advisory
board, veterinarians and other caregivers until we have exhausted all alternative
options in the best interest of the elephant.

● End of life will be managed by a veterinary team, out of sight of the other elephants.
The caregivers will be present to support her needs at that time.  Once deceased, the
other elephants will be given the opportunity to say farewell and to mourn their friend.
Scientists observe that elephants pay particular attention to the bodies of their
deceased, and it is our intention to respect that and allow them to observe this
natural behaviour.

● In the case of unexpected death, an autopsy will be most likely performed by a
veterinarian on site ( due to the difficulties in transporting the carcass ) either local,
on-call, or a specialist veterinarian depending on the circumstances of the death. The
location of the autopsy will be secure from intrusion by anyone other than those
directly involved in the procedure, and screened/protected to avoid any potential for
traumatising the other elephants.

● The body of a deceased elephant will be removed appropriately and destroyed or
donated to a museum or university  for research purposes. None of the body parts
will be sold or traded and if appropriate, EHEES may retain some of them for the
educational facility.

l. Policies concerning public contact and restrictions on use and
handling of  elephants P-6/P-11 

And in particular about  i.The Protected Contact Management  ii. The 
used training method iii. The instruments used to modify behaviour iv. The way 
the directing the positioning and movement of the elephant is achieved 

This document has already covered our policy regarding the practice of  a Protected 
Contact (PC) system at EHEES, managed with positive reinforcement training. Each 
elephant will receive a personal training plan according to the specific needs of the 
elephant.  

● PC does not mean that all systems have to be  alike and that caregiving is
remote and automated. At EHEES we intend to practice Protected Contact
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with an opportunity to show affection and connection to the elephant (should 
she be receptive to it). We have chosen PC because it is safe for both parties, 
yet not a barrier to trust and understanding.  

● Our experience is that healing occurs when elephants are allowed to live as
autonomous beings and afforded the respect they deserve. This has been
demonstrated by other accredited sanctuaries that take care of rescued
elephants. Such respect is achieved through human contact that is caring,
loving and intuitive and  not dominating, prescriptive or demanding. It enables
elephants to transition to a life more closely resembling what they would have
had in the wild and that is the aim of EHEES.

● EHEES will never use punishment in gaining the cooperation of an elephant.
They are free to interact at will with their caregivers.

There will be no public contact with the elephants at EHEES and elephants will never 
be forcefully removed from their enclosures unless the caregivers believe there is 
good reason to do so, eg.  imminent danger or medical intervention. 

B. In relation to the staff, veterinary care and caregiver, I
would like to be informed about  the way caregiver 
safety is achieved 

● EHEES  conforms to the health and safety practices that have been stipulated  by
French authorities. Regular inspections and recommendations by the  Directions
Deepartmentales de la Cohesion Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP) will be ongoing,  in order for EHEES to maintain our operating licences for
the facility, its employees, and visitors.

● Our facility has been designed to offer generous space for elephants, with the
opportunity to live their lives autonomously. All caregiving is administered by
following the lead of the elephants themselves, closely understanding any shifts in
their behaviour/mood and adapting accordingly. These important provisions
significantly lower the prevalence of stress in captive elephants, a key factor in
increasing the likelihood of potentially dangerous situations  between caregiver and
animal.  No matter what safety measures are put in place, the key to maximising the
safety of all who need to have direct contact with elephants lies in the prevention of
stress induced behaviours.

● Operationally, all human interactions with elephants will be through Protected
Contact. This system offers  protected space for both animal and caregiver,  allowing
the elephant to receive all their needs through a physical barrier which does not
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compromise on the quality of care they can receive. The safety around invasive 
caregiving, in the form of necessary medical intervention,  will  be determined by the 
experienced veterinary staff associated with  EHEES. If a person has to be in the 
same space as, say, a sedated elephant or an elephant that has fallen down,  then 
the configuration of the safety wall will allow them quick  exit should the vet or 
caregiver need to quickly remove themselves from that space, to a place of safety. 

● At no time will caregiving take place without 2 people present.

● The manual opening, closing and locking of doors and gates will be done by 2 people
to ensure that they are secured and checked properly.

● Staff will be trained on all aspects of safety procedures around the facility, and will be
expected to adhere to them. Regular  assessment  to ensure compliance and
proficiency will be mandatory.  The 24 hour CCTV monitoring and recording will allow
all caregiving staff to observe each other and be observed, ensuring that any slips in
safety standards are quickly addressed.

● Staff and volunteers working on building and land maintenance will only be allowed
access to areas where no elephants are present. The availability of a shift yard
means elephants can be separated safely  from the main enclosure if staff access is
required for maintenance works.

● Where dangerous machinery is to be operated, protective clothing is to be worn and
is provided on site.

● With regards to transmittable diseases, all caregivers will receive a medical
examination including testing for the presence of TB.

Attachments 

Covering letter from EHEES 

Reference letter from the Executive Director, Global Federation of Animal Sanctuaries 

Dutch version of the Executive Summary. 
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Managementsamenvatting 
Bereid om de belangrijkste vragen te beantwoorden die zijn gesteld met betrekking 
tot de naleving van EHEES met de GFAS-normen voor olifantenreservaten. 

Olifanten leefgebied 

● Elephant Haven European Elephant Sanctuary (EHEES) is een opvangcentrum dat gewijd is aan de
zorg voor olifanten. Alles wat er in de laatste 8 jaren is bedacht, ontworpen en gebouwd, is gericht
op het opzetten van een opvangcentrum waar de complexe natuurlijke behoeften van deze, met
erkend hoog gevoelsvermogen, diersoort tot uiting kunnen komen. Het is een ‘op maat gemaakte
thuishaven voor olifanten’ en de eerste in zijn soort in Europa.

● Het centrum biedt olifanten de gelegenheid om natuurlijk gedrag te vertonen en geeft ze de vrijheid
om hun bewegingspatronen aan te passen naar hun behoeften. Het totale terrein is 29 hectare en
ligt in een rustige, landelijke omgeving, met zorg uitgekozen vanwege de geschiktheid voor
olifanten.

Voeding 

● Het opvangcentrum bevindt zich in een omgeving waar natuurlijke hulpbronnen en een gevarieerd
aanbod van lokaal geteelde, voedzame en seizoensgebonden producten voor de olifanten aanwezig
zijn, inclusief; natuurlijke weilanden met gras en lage begroeiing om te grazen. Schoon water is te
allen tijde beschikbaar en toegankelijk om te drinken en te baden.

Veterinaire en Gezondheidszorg 

● Nationale en Internationale veterinaire olifantendeskundigen zijn beschikbaar voor  praktische
handelingen en voor direct advies.

● Quarantaineprotocollen en praktische voorzieningen zijn aanwezig in geval van ziekte of als dieren
gesepareerd moeten worden in verband met rehabilitatie.

 Gedragsverrijking 

● Elke olifant onder onze hoede, krijgt een op maat gemaakt gedragsverijkings programma. Hierbij
wordt gebruikt gemaakt van de omvang en diversiteit van de omgeving en door, als enigste in zijn
soort, de praktijk van autonomie.  Elke olifant heeft de vrijheid om individuele keuzes te maken over
de indeling van hun dag en hun bewegingspatronen, voornamelijk door het natuurlijk foerageren en
verzamelen van hun eigen voedsel in de verblijven. Aanvullende trainingsprogramma’s behoren tot
de kerntaken van de dierverzorgers en zijn gebaseerd op positieve trainingsmethoden waarbij  de
beloning aangepast wordt op de individuele olifants’ favoriete groenten- en fruitsoorten.

● Gedragsobservaties en gezondheidsstatussen, via waarnemingen en interacties, zullen dagelijks
worden gecontroleerd en geregistreerd in een logboek om uitstekende zorg  te garanderen.

● Het gezelschap van andere olifanten wordt bij EHEES gefaciliteerd wanneer de gelegenheid zich
voordoet. Socialisatie zal nooit worden gedwongen, en wordt aangepast naar het eigen tempo van
elk individu.
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Expertise, Ervaring and Training 

● De EHEES oprichters beschikken over alle benodigde vaardigheden en ervaring om succesvol met
olifanten in gevangenschap om te gaan en om succesvolle rehabilitatie resultaten te behalen. Hun
brede netwerk van contacten binnen de olifantenopvang gemeenschap, biedt toegang tot een schat
aan kennis die is opgedaan door tientallen jaren aan opgebouwde ervaring.

● Training van EHEES-personeel zal plaatsvinden onder toezicht van Tony Verhulst, operationeel
directeur. Alle dierverzorgers zullen regelmatig cursussen en workshops volgen die relevant zijn
voor het managen van en de verzorging voor in gevangenschap levende olifanten.

Veiligheid 

● Veiligheid wordt bereikt door naleving van de lokale wetgeving en nationale certificeringen met
betrekking tot de veilige huisvesting en het managen van in gevangenschap levende olifanten.

● Verblijven voldoen aan internationale normen voor olifantbestendige afrasteringen en ‘Protected
Contact Management’. De variëteit aan verblijfstypen bieden zowel beschutting tegen de elementen
als een veilige thuishaven voor de olifanten.

● Door de mogelijkheid te maximaliseren om een stressvrije omgeving voor olifanten te creëren, door
ruimte te bieden om rond te zwerven en autonoom te leven, willen we de kans op door stress
veroorzaakt gedrag verminderen dat normaal gesproken zou leiden tot conflicten tussen mens en
olifant.

 Duurzaamheid 

● De jaarrekeningen van de afgelopen jaren, ingediend door EHEES, laten een gezonde financiële
basis zien. We hebben een strategisch plan voor vijf jaar, met een meetbaar en realistisch doel, om
de levenslange zorg voor maximaal 7 olifanten op ons te nemen.

 Contact en Restricties met betrekking tot het omgaan met olifanten. 

● We hebben gezien dat dat genezing plaatsvindt wanneer olifanten als autonome wezens mogen
leven en het respect krijgen dat ze verdienen. Dit is aangetoond door geaccrediteerde
opvangcentra’s, over de hele wereld, die voor geredde olifanten zorgen. Dergelijk respect wordt
bereikt door menselijk contact dat zorgzaam, liefdevol en intuïtief is en niet overheersend,
voorschrijvend of veeleisend. Het stelt olifanten in staat om over te schakelen naar een leven dat
meer lijkt op wat ze in het wild zouden hebben gehad.

● Er zal geen direct contact plaatsvinden tussen bezoekers en olifanten bij EHEES  en de olifanten
zullen ook niet tentoongesteld worden. Bezoekers kunnen de olifanten observeren vanaf een
platform als de olifanten ervoor kiezen in het zicht te zijn.

● De olifanten hier zullen nooit met geweld uit hun verblijf worden verwijderd, tenzij de dierverzorgers
hier een goede reden voor hebben, bijvoorbeeld; dreigend levensgevaar of noodzakelijke medisch
ingrijpen.

● De medewerking van olifanten, om zichzelf in verschillende verblijven te manoeuvreren of om
verschillende delen van hun lichaam te presenteren voor medische controles en behandeling, zal
gebeuren door middel van en beloningstechnieken zoals targets, clickers, ‘bridges’, fluitsignaal en
stem. We zullen nooit negative enforcers of geweld gebruiken.
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Aanleiding
Bij Circus Freiland verblijven een zebra en een olifant ondanks het verbod uit 
2015. Voor het opheffen van het illegale verblijf van de zebra is door de NVWA 
een last onder dwangsom (lod) opgelegd met een termijn tot 1 januari 2021. Voor 
de olifant is een ontheffing afgegeven om tot 1 januari 2021 legaal in het circus te 
kunnen verblijven.
Om voorbereid te zijn op de situatie dat de dieren door circus Freiwald op 
1 januari 2021 niet herplaatst zijn, is in overleg met RVO en NVWA bekeken welke 
juridische stappen vanaf 1 januari 2021 gezet kunnen worden.
Gelet op de toenemende maatschappelijke aandacht voor deze dieren wordt u 
hierbij geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de te nemen stappen 
vanaf 1 januari 2021.

Advies
U kunt kennis nemen van de nota en van het versturen van de brief door de 
NVWA zodat het circus officieel gewezen wordt op het aflopen van de ontheffing 
en de lod op 1 januari 2021.

Kernpunten
• Voor beide dieren is door DAD een geschikte opvanglocatie gevonden.
• Tot 1 januari 2021 is er voor het verblijf van de olifant nog geen sprake van

een overtreding en ontbreekt het daardoor aan juridische middelen om voor
1 januari 2021 maatregelen te kunnen gaan nemen.

• Het is vooralsnog aan het circus om te bepalen waar zijn dieren naar toe
gaan.

• Olifant Buba moet TBC vrij zijn om verplaatst te mogen worden naar de door
DAD geschikt geachte opvanglocatie Elephant Heaven in Frankrijk.

• NVWA informeert het circus per brief over de te nemen bestuursrechtelijke
maatregelen Indien beide dieren niet voor 1 januari 2021 zijn herplaatst.

Toelichting

Ontvangen BPZ
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Directoraat-generaal Agro
Directie Dieriijke Agroketens en
Dierenwelzijn

Opvanalocaties
Er waren 3 opvanglocaties waarvan 2 aangedragen door het circus en één door 
DAD die mogelijk geschikt zouden zijn voor de opvang van olifant Buba. In 
verband met de huidige coronapandemie is een eerder aangekondigd fysiek 
bezoek van experts van deze locaties niet mogelijk gebleken. Om toch gefundeerd 
een oordeel te kunnen geven over de geschiktheid is in overleg met het 
Tennessee opvangcentrum uit de USA (internationaal bekend en beroemd om hun 
expertise op het gebied van opvang van olifanten) een vragenlijst opgesteld om 
daarmee administratief te kunnen vaststellen of een locatie geschikt is. Van de 3 
locaties heeft alleen Elephant Heaven uit Frankrijk de questionnaire ingevuld en 
opgestuurd. Deze locatie voldoet aan alle eisen en is daarmee geschikt voor de 
opvang van Buba.

Ook voor zebra Smiley heeft DAD een geschikte opvang gevonden in België.

Het circus is op de hoogte gesteld van de beide opvanglocaties. Ook is met 
toestemming van Elephant Heaven de ingevulde questionnaire gedeeld. Het circus 
heeft nadien aangegeven niet akkoord te zijn met Elephant Heaven en is nu zelf 
ook op zoek naar een andere locatie. Over de aangeboden opvanglocatie voor de 
zebra heeft het circus niets laten weten.

De mogelijke andere locaties die het circus voor ogen heeft voor Buba zijn aile 
dierentuinen en lijken niet in staat te zijn tot een goede resocialisatie van de 
olifant. Aan het circus is gevraagd om deze locaties ook de questionnaire te laten 
invullen. Uiteindelijk is het aan het circus om voor 31 december 2020 zelf de 
keuze te maken. DAD kan alleen maar adviseren. Pas als na 31 december 2020 
bestuursdwang zou moeten worden toegepast, is het aan DAD om de locatie vast 
te stellen waar de zebra en de olifant naar toe gaan. Mocht het zo ver komen dan 
zal de olifant eerst naar een tijdelijke opvang gaan (Equipa dat een contract heeft 
met RVO) waar de benodigde gezondheidstesten gedaan kunnen worden, en 
daarna volgt verplaatsing naar de definitieve opvang in Frankrijk.

TBC test olifant
Alvorens een olifant wordt opgevangen, wordt door de opvang Elephant Heaven 
vereist dat het dier TBC vrij is. Afhankelijk van het soort onderzoek zal de uitslag 
4 tot 8 weken in beslag nemen. Het ligt voor de hand dat ook andere 
opvanglocaties dit onderzoek zullen vereisen.

Brief NVWA
Om de situatie te voorkomen dat op 1 januari 2021 verdere bestuursrechtelijke 
maatregelen moeten worden genomen zal de NVWA een brief sturen om het circus 
te wijzen op het aflopen van de ontheffing en de lod op 1 januari 2021 en de 
mogelijke eis van een opvang van het doen van bepaalde (bloed)onderzoeken.
Ook wordt in de brief duidelijk gemaakt welke maatregelen genomen gaan 
worden.

Kenmerk
DGA-DAD / 20280976
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Betreft attendering: gevolgen voor het circus van het verlopen van de 

geldigheidsduur van de ontheffing voor olifant Buba 
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Contact 
T  0900-0388 

Onze referentie 
BBB/RGN/RGN/U-20/09964 

Zaaknummer 
202002874 

Geachte heer Freiwald, 

U exploiteert Freiwalds Menagerie circus (verder: het circus). U bent eigenaar van 
olifant Buba. Olifant Buba verblijft bij het circus.  

U heeft van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onder 
bepaalde voorwaarden een ontheffing voor olifant Buba gekregen. Het betreft een 
ontheffing van het verbod op het gebruik van wilde zoogdieren in circussen. Die 
ontheffing geldt tot 1 januari 2021.  

Voorkom dat het circus overtredingen begaat 
Vanaf 1 januari 2021 geldt ook ten aanzien van olifant Buba onverkort het verbod 
op het gebruik van wilde dieren in circussen als bedoeld in artikel 4.14, eerste en 
tweede lid, van het Besluit houders van dieren.  

Om te voorkomen dat u de hiervoor genoemde artikelen overtreedt, moet u 
olifant Buba vóór 1 januari 2021 hebben herplaatst naar/ondergebracht bij een 
geschikte opvanglocatie.  

Vervolg 
Na 1 januari 2021 zal de NVWA bij uw circus langskomen om te controleren of u 
olifant Buba daadwerkelijk heeft herplaatst. Ik wijs u erop dat u in overtreding 
bent indien dat niet het geval is en olifant Buba ook na 1 januari 2021 feitelijk nog 
bij het circus verblijft. Er zal dan handhavend worden opgetreden. Aan u zal 
alsdan een last onder bestuursdwang (LOB) worden opgelegd met een (zeer) 
korte begunstigingstermijn teneinde de overtreding alsnog te beëindigen.   

Als u de overtreding dan nog steeds niet heeft beëindigd, ben ik bevoegd om de 
last (voor u) ten uitvoer te leggen. Dit betekent dat olifant Buba zal worden 
meegevoerd en zal worden ondergebrachtbreng bij een geschikte opvanglocatie. 
De kosten hiervan (onder meer van het vervoer en de opvang van olifant Buba) 
kunnen (zeer) hoog oplopen en zullen tezijnertijd op u worden verhaald.  
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Met deze brief wil ik u hier nog eens op attenderen. Ik ga er echter vanuit dat u 
het niet zo ver laat komen.  

Ondersteuning ministerie LNV 
Ik verwacht dat u zich tot het uiterste inspant om binnen de daartoe gestelde 
termijn een geschikte locatie te vinden, waar het welzijn en de gezondheid van 
Buba voorop staan, en waar naartoe Buba vóór 1 januari 2021 kan worden 
overgebracht. Ambtenaren van het ministerie van LNV kunnen u hierbij 
ondersteunen. Ik adviseer u om optimaal gebruik te maken van die 
ondersteuning. Ook adviseer ik u, als u bepaalde (financiële) obstakels ervaart bij 
het herplaatsen van de olifant, om dit zo spoedig mogelijk bij hen aan te geven. 

Verder wijs ik u erop dat als u de olifant naar het buitenland wilt exporteren, u 
tijdig een exportcertificering moet aanvragen.  

Daarnaast is het mogelijk dat opvanglocaties bepaalde (bloed)onderzoeken 
verlangen voordat de verplaatsing plaats kan vinden. Hiermee dient u rekening te 
houden. 

Contact 
Als u vragen heeft over deze brief dan kunt u contact opnemen met de NVWA.  De 
contactgegevens vindt u in de colofon van deze brief.  

Hoogachtend, 



1

Van:
Verzonden: donderdag 19 november 2020 19:29
Aan: 'info .nl'
Onderwerp: RE: Buba

Beste  
De questionnaire was opgesteld om een goede keuze te kunnen maken tussen de 3 mogelijke opvanglocaties 
waarvan 2 locaties door de heer Freiwald zijn aangedragen. Van de drie locaties heeft zoals je weet alleen 
Elephant Heaven gereageerd. Ik heb aangegeven dat in het belang van de heer Freiwald mocht een andere locatie 
toch de voorkeur hebben, het goed zou zijn om die andere locatie ook de questionnaire te laten invullen. Dit om 
de discussie over mogelijke vergoedingen te vergemakkelijken. Het is hiervoor echter niet nodig dat het verzoek 
om de questionnaire in te laten vullen van DAD afkomstig is.  
Ik zie dan ook geen aanleiding de directeur van DAD te vragen opnieuw een officieel verzoek te richten aan een 
andere locatie om de questionnaire in te vullen. De tijd begint zoals je weet te dringen. Op 31 december loopt de 
ontheffing af waarna handhavend zal worden opgetreden. De NVWA zal hierover nog een brief sturen aan de heer 
Freiwald. 

Met vriendelijke groet 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 18 november 2020 13:32 
Aan:   
Onderwerp: Buba 

Goedemiddag  

Hierbij de correcte emailadressen van de betreffende parken in Frankrijk en Italië; 
, vétérinaire La Tanière Zoo Refuge 

 DVM (

Gelieve hen de vragenlijst en de bijbehorende begeleidende brief, ondertekend door Hendrikx, toe te sturen. Ze zijn
desondanks in de afrondingsfase van de antwoorden op de vragen, maar willen voor de volledigheid zelf het
officiële document toegestuurd krijgen vanuit ministerie.
Heeft Denemarken het betreffende document al van jullie gekregen op het eerder genoemde mailadres?
Binnen 2 dagen ontvang je van ons een mail met document overzicht van de kosten welke we graag vergoed zien, en 
tevens een recensie van ons bezoek aan het park in Italië (positief) en een toekomstvisie voor de komende
maanden. TBC test is nog niet gedaan, heeft zijn redenen.
Groeten namens Lutz Freiwald.
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Kenmerk 
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Bhm: 20309264 

Parafenroute 
DGA 
	

DAD, Directeur 	 DAD. MT-lid 
Marije Beens 	 Lieke Hendrix 	  

W3Z coordinerend iurist 	BPZ 
 	  

Aanleiding 
Op dinsdag 1 december 2020 heeft de Tweede kamer ingestemd met twee moties. 
Motie van het lid Graus (PVV) verzoekt de regering om in overleg met de familie 
Freiwald en ter zake deskundigen een Buba-waardig verblijf in Nederland te 
vinden waar ze haar laatste jaren mag en kan genieten. 

1. Motie van de leden Van Martels en Van Helvert (CDA) verzoekt de 
regering om ervoor te zorgen dat Buba bij haar circusfamilie kan blijven, 
als de familie dat wil. 

2. Naar aanleiding van de aangenomen moties heeft de Voorzitter van de 
Tweede Kamer u gevraagd aan te geven op welke wijze u invulling gaat 
geven aan de moties. 

U hebt aangegeven de moties te willen uitvoeren. In deze nota worden u 2 opties 
voorgelegd. 

Advies 
U wordt geadviseerd te kiezen voor optie 1. Hiermee voldoet u aan de moties. 
Ook kan bij deze optie voldoende beargumenteerd worden waarom het belang van 
olifant Buba in dit specifieke geval zich niet zou verzetten tegen een ontheffing 
van het bestaande verbod. 

Stand van zaken Buba en Smiley 
Bij Circus Freiland verblijven momenteel een zebra en een olifant ondanks het 
verbod uit 2015. Circus Freiwald had twee zebra's in haar bezit. Tot 13 januari 
2016 was hier een geldige ontheffing voor. Hierna zijn beide zebra's verplaatst 
naar een opvanglocatie in Gilze-Rijen. In september 2016 is een van de zebra's 
overleden door slechte verzorging van de opvanglocatie in Gilze-Rijen. Zebra 	Ontvangen BPZ 

Smily is zonder goedkeuring door de NVWA teruggenomen door het circus en 
verblijft sinds die tijd illegaal bij het circus. Naast het zoeken naar een geschikte 
opvang voor de olifant Buba is gelijktijdig ook gezocht naar een geschikte opvang 
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voor de zebra Smiley. De opvanglocatie Zonnegloed in België heeft aangegeven 
	DGA / 20307068 

Smiley te willen plaatsen. Deze opvang heeft al een kudde zebra's waar Smiley 
zonder problemen aan toegevoegd zou kunnen worden. 
Voor het opheffen van het illegale verblijf van de zebra is op 30 oktober 2020 door 
de NVWA een last onder dwangsom (lod) opgelegd met een termijn tot 1 januari 
2021. Dit betekent dat het circus tot genoemde datum zelf de mogelijkheid heeft 
om de illegale situatie op te heffen door Smiley te verplaatsen. Als dat niet 
gebeurt, gaan er na 1 januari 2021 dwangsommen lopen voor het circus. Voor de 
olifant is een ontheffing afgegeven om tot 1 januari 2021 legaal bij het circus te 
kunnen verblijven en met het circus mee te reizen. 

Opties 
Aandachtspunten vooraf 
Alle onderstaande opties gaan uit van het verlenen van een ontheffing van het 
bepaalde in artikel 4.14, tweede lid, van Besluit houders van dieren: transport ten 
behoeve van circus. 
Een ontheffing kan worden verleend voor zover het belang van het dier zich daar 
niet tegen verzet. Bij het verlenen van een ontheffing zal dus moeten kunnen 
worden onderbouwd waarom het welzijn van olifant Buba zich niet verzet tegen 
het verlenen van een ontheffing. Die onderbouwing moet uiteraard ook 
rekenschap geven van het belang van dierenwelzijn dat juist met artikel 4.14 was 
gediend. 
Daarnaast heeft Freiwald aangegeven steeds meer problemen te hebben met het 
kunnen financieren van het onderhoud van de olifant en zal hij naar verwachting 
ook LNV vragen om een tegemoetkoming voor onderhoud van Buba. 

1. De familie Freiwald wordt gevraagd of ze een verzoek willen indienen voor een 
ontheffing voor onbepaalde tijd voor Buba. Er wordt geen ontheffing verleend 
voor de zebra. 

Voordeel:  Hiermee wordt voldaan aan beide moties, de onderbouwing 
voor de ontheffing voor alleen de olifant wordt sterker omdat 
gemakkelijker te beargumenteren valt waarom het belang van dit 
specifieke dier zich niet verzet tegen een ontheffing. Bij 
ontheffingverlening voor meerdere dieren moet die onderbouwing voor 
meerdere dieren voldoende zijn. Ook in de context van andere circussen 
die zich wel hebben gehouden aan het verbod wordt een ontheffing voor 
meerdere dieren lastiger te verdedigen. 
Daarnaast kan Freiwald nu ook gevraagd worden naar de onderbouwing 
van de aanvraag. Het circus gaat er bij het indienen van een aanvraag 
voor een ontheffing immers vanuit het voor Buba qua welzijn beter is dat 
zij bij het circus kan blijven. 

2.1 De familie Freiwald wordt gevraagd om een ontheffing aan te vragen voor 
Buba en voor Smiley. 

Voordeel: Doordat er een geschikte opvanglocatie gevonden is maar de 
zebra nog steeds niet herplaatst is, is het aannemelijk ervan uit te gaan 
dat de familie ook de zebra wil houden. Indien alleen gevraagd wordt om 
een ontheffing aan te vragen voor de olifant is de kans groot dat ze weer 
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vragen. Het direct gaan afgeven van een ontheffing voorkomt dit. 
Nadeel: Het is zeer waarschijnlijk dat derde-belanghebbenden bezwaar 
gaan maken tegen zowel een ontheffing voor Buba als voor Smiley. Voor 
zowel Buba als Smiley zal onderbouwd moeten worden aan de hand van 
de specifieke omstandigheden van beide gevallen dat het voor beide 
dieren beter is als zij bij het circus blijven. Voor Smiley zal dat nog lastiger 
zijn omdat er een opvanglocatie gevonden is met soortgenoten waar het 
dier tussengeplaatst kan gaan worden en het dier al eerder met een 
soortgenoot samengeleefd heeft. 

Het ambtshalve (op initiatief van u) afgeven van een ontheffing raden we af 
omdat u dan op eigen initiatief tot het oordeel zou zijn gekomen dat een 
ontheffing beter zou zijn voor Buba en/of voor Smiley. Als het circus een aanvraag 
voor een ontheffing indient, dan beslist u op het oordeel van het circus dat Buba 
kennelijk beter af is bij de familie. Dat geeft een ander beeld. 

Kernpunten 
• Een ontheffing van het verbod op het gebruik van wilde dieren ten 

behoeve van het circus zal alleen gaan gelden voor houden en vervoer ten 
behoeve van het circus of ander optreden maar niet om het optreden zelf. 

• Aan de ontheffing zullen voorwaarden gehangen worden die ervoor 
moeten zorgen dat er geen misbruik van kan worden gemaakt en de 
essentie van het verbod op het gebruik van wilde dieren in een circus 
overeind blijft waaronder dus ook dat het dier geen direct contact mag 
hebben met publiek. 

• Ook kunnen voorwaarden aan de ontheffing worden verbonden die sturing 
mogelijk maakt indien het circus besluit te stoppen. Gedacht wordt aan de 
voorwaarde dat het circus zich moet melden bij RVO/LNV als het circus 
voornemens is te stoppen of een faillissement dreigt. 

• Een ontheffing kan alleen afgegeven worden als het belang van het dier 
zich niet daartegen verzet. 

• Bezwaar maken tegen de ontheffing zal een grote kans van slagen hebben 
omdat het belang van het dier (Buba) zich juist wel verzet tegen het 
afgeven ervan. Dat het in het belang van Buba is om te verhuizen naar 
een opvanglocatie is door het ministerie ook altijd betoogd en 
uitgangspunt geweest voor eerdere ontheffingen. Daar wordt nu van 
afgeweken. In de onderbouwing zal dan ook beargumenteerd moeten 
worden waarom nu voor een andere richting wordt gekozen. Dat laat zich 
niet makkelijk beargumenteren. De kans op succesvol beroep bij de 
rechter is dan ook aanwezig. Argumenten in het belang van het dier die 
pleiten voor een ontheffing zullen zeer zwak zijn. 

• Als er meerdere ontheffingen worden verleend voor verschillende dieren, 
dan zal voor al die dieren onderbouwd moeten worden dat het belang van 
het specifieke dier zich niet verzet tegen de ontheffing. De vraag is of dat 
onderbouwd kan worden. 
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Vervolg 
Na akkoord zal de heer Freiwald gevraagd worden een ontheffingsverzoek in te 
dienen. Indien de ontheffing niet voor 31 december 2020 kan worden afgegeven 
zal de facto moeten worden gedoogd dat Buba bij het circus verblijft. Een latere 
ontheffing kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 gaan gelden. 
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Van: )
Verzonden: maandag 21 december 2020 08:24
Aan:  '
Onderwerp: aangenomen moties

Beste , 
In verband met de uitvoering van de aangenomen moties wil ik je als vertegenwoordiger van de heer Freiwald, 
vragen om de heer Freiwald indien hij dat wenst, een ontheffing voor onbepaalde tijd van het bepaalde in artikel 
4.14, tweede lid, van Besluit houders van dieren, te laten aanvragen voor de olifant Buba en de zebra Smiley. 
Een ontheffing kan worden verleend voor zover het belang van het dier zich daar niet tegen verzet. De heer 
Freiwald zal in de aanvraag voor een ontheffing daarom ook moeten aangeven waarom het belang van de olifant 
Buba en de zebra Smiley zich in dit specifieke geval zich niet verzet tegen de ontheffing. 
De ontheffingsaanvraag voor beide dieren kun je naar mijn mailadres sturen.  

Met vriendelijke groet 

 

 

 DVM
Senior Policy Advisor Animal Welfare
tel: 00-31-70-378
email: @minlnv.nl

Monday-Thursday 15.00 hr

address:
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, 
Animal Welfare Section
Bezuidenhoutseweg 73
P.O.Box: 20401
2500 EK The Hague
The Netherlands
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Van: )
Verzonden: woensdag 6 januari 2021 10:07
Aan:  '
Onderwerp: RE: aangenomen moties

Beste , 
Allereerst nog de beste wensen. Ik ben net weer begonnen en zie nu pas je antwoord.  
Ik begrijp eerlijk gezegd niet zo goed wat nu het probleem is. Volgens mij is de door mij gestelde vraag duidelijk. 
De moties roepen feitelijk op tot het geven van een ontheffing indien de heer Freiwald dat wenst. De minister 
heeft aangegeven uitvoering te willen geven aan de moties. 
Om uitvoering te geven aan de moties wordt nu gevraagd aan de heer Freiwald om zijn wens kenbaar te maken 
door het aanvragen van een ontheffing met de hierbij behorende onderbouwing zoals in de mail aangegeven.  
Ik ontvang daarom dan ook graag zo spoedig mogelijk de aanvraag. 

Met vriendelijke groeten, 
 

Van:  <info@ .nl>  
Verzonden: woensdag 23 december 2020 12:19 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Re: aangenomen moties 

Beste  

Bedankt voor je mail, goed van je te horen! 
Wij begrijpen echter niet hoe en waarom we een aanvraag ontheffing op moeten stellen, terwijl we wachten op de 
bevestiging van het door de minister toegezegde besluit dat Buba bij de Freiwalds mag blijven!!! 

Hoor graag van je 

Op 21 december 2020 om 08:24 Midden-Europese standaardtijd, schreef . 
@minlnv.nl>: 

Beste , 
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In verband met de uitvoering van de aangenomen moties wil ik je als vertegenwoordiger van de 
heer Freiwald, vragen om de heer Freiwald indien hij dat wenst, een ontheffing voor onbepaalde 
tijd van het bepaalde in artikel 4.14, tweede lid, van Besluit houders van dieren, te laten 
aanvragen voor de olifant Buba en de zebra Smiley. 

Een ontheffing kan worden verleend voor zover het belang van het dier zich daar niet tegen 
verzet. De heer Freiwald zal in de aanvraag voor een ontheffing daarom ook moeten aangeven 
waarom het belang van de olifant Buba en de zebra Smiley zich in dit specifieke geval zich niet 
verzet tegen de ontheffing. 

De ontheffingsaanvraag voor beide dieren kun je naar mijn mailadres sturen. 

Met vriendelijke groet 

 

P
Senior Policy Advisor Animal Welfare
tel: 00-31-70-378
email: @minlnv.nl

Monday-Thursday 15.00 hr

address:
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, 
Animal Welfare Section
Bezuidenhoutseweg 73
P.O.Box: 20401
2500 EK The Hague
The Netherlands

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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, 18 januari 2021 
Betreft: Aanvraag ontheffing Buba en Smiley 
Geachte heer , beste , 

Onder verwijzing naar de op 25 november 2020 door de tweede kamer leden Graus, van Helvert en von Martels 

ingediende moties welke moties op dezelfde dag zijn aangenomen, vragen wij bij deze ontheffing aan voor 

onbepaalde tijd voor de olifant Buba en de zebra Smiley van het verbod als genoemd in artikel  4.14 lid 2 van het 

Besluit houders van dieren. 

Zoals reeds bij uw Ministerie bekend, raden wij het zomaar verplaatsen van dieren op leeftijd - onze zebra Smiley en 

in het bijzonder olifant Buba - op basis van eigen ervaringen en diverse praktijkvoorbeelden, af. Er bestaat een 

aanzienlijke kans op dusdanig hoge mate van stress bij gewenning aan nieuw onderkomen, andere verzorgers en evt. 

soortgenoten dat dit kan leiden tot een verslechtering van het welzijn! 

Toen direct na het verbod op het houden van wilde zoogdieren in circussen in september 2015, Buba 

noodgedwongen werd ondergebracht bij een bevriende collega in Duitsland, stopte zij met eten en drinken. Ook de 

herplaatsing van onze destijds 2 zebra's leidde tot een snelle onnodige dood van de oudste zebra. 

Zowel Buba als zebra Smiley zijn daarna in het belang van het individueel welzijn van het dier, teruggehaald naar de 

vertrouwde omgeving bij de familie Freiwald. 

Bovendien is de ervaring en deskundigheid van de familie Freiwald, waar olifant Buba al bijna 35 jaar verblijft, niet te 

onderschatten en van groot belang voor het waarborgen van een goede verzorging - ook in de toekomst. 

Welzijn wordt namelijk niet alleen bepaald door de grootte van het verblijf, het voedselaanbod en de lichamelijke 

verzorging. Ook de zogenaamde intrinsieke waarde, die door de sterke band met de leden van de Familie Freiwald 

als vaste verzorgers een specifiek mens-gebonden karakter heeft opgeleverd, en de mentale of geestelijke 

gezondheid van het dier spelen een belangrijke rol. 

Op basis van zowel lichamelijke als mentale gezondheid is beweging van essentieel belang. Net als mensen, kunnen 

ook dieren lijden onder een doelloos bestaan zonder afleiding. De continue natuurlijke drang in de wildernis naar het 

zoeken van voedsel, water, onderlinge rangorde en territorium, wordt bij menselijke verzorging vervangen door 

verantwoorde bezigheidstherapie. 
In het verleden waren dat veelal optredens in de voorstelling en projecten met filmopnames, jubilea en 
evenementen. Nu wordt dit vervangen door een verblijf met voldoende “speelmogelijkheid “ ,  het trainen ten 
behoeve van een goede (geestelijke) conditie, het wandelen als afwisseling op de dag  etc.  
Wanneer dit met educatieve programma’s kan worden uitgebreid, wordt niet alleen het (fysieke en mentale) welzijn 
gestimuleerd, maar tevens ook op verantwoorde manier financiële middelen verworven die van belang zijn voor het 
gedeeltelijk kunnen voorzien in de kosten van de verzorging. Graag lichten wij dit in persoonlijk onderhoud toe. 

Het is zowel voor Buba als Smiley van belang dat zij verbonden blijven aan de familie Freiwald. Hierdoor wordt de 

zorg voor beide dieren op een verantwoorde wijze voortgezet en lopen zij geen risico  terecht te komen  in een 

stressvolle omgeving met alle gezondheidsrisico’s van dien. Uiteindelijk worden beide dieren al vele jaren voorzien 

van de goede zorg van de familie Freiwald en kan worden vastgesteld dat deze zorg heeft bijgedragen tot het  welzijn 

van zowel  Buba als Smiley. 

Graag vernemen wij van u, waarbij we vanzelfsprekend tot een nadere toelichting bereid zijn. 

Met vriendelijke groeten 

L.B. (Lutz) Freiwald

75.b

10.2 E 10.2 E

10.2 E


	DOMUS-21026897-v1-5_2020_juni_20_getekende_ontheffing_300620_Buba.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	DOMUS-21027118-v1-28_reactie_op_nota_Scan_20201218_183150_MFP-1342_hermansw.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	2020 maart 16 bijlage bij de mail met Voorstel tijdsplanning Buba - mrt2020.pdf
	Voorstel tijdsplanning herplaatsing Buba




