Olifantenpoeppapier
Ik ben meneer olifant. De grootste papiermachine in de hele wereld!
Ik leef in de vrije natuur en heb daar lekker veel te eten. Nu komen er mannen die bomen
kappen en mij achterlaten met te weinig eten! Ik ben het grootste dier in het land en ik heb
altijd honger. Daarom ga ik op zoek naar eten waar mensen leven. De mensen zijn bang voor
mij en gaan op mij schieten omdat ik hun oogst verniel.
Gelukkig zijn er mensen die mijn poep verzamelen. Ze vinden het langs de weg. Als
volwassen olifant eet ik wel 180 kilo per dag en moet wel 16 keer per dag naar de WC…. Er
zitten dus veel vezels in mijn poep. Als de mensen de poep gedroogd hebben in de zon wordt
het 6 uur gekookt. Dan maken ze met oud papier en de resten van de poep een pulp. Daarna
scheppen ze de pulp in een zeef en zo maak je geschept papier.
Voor dit papier is geen boom gekapt, alles is opnieuw gebruikt.
Na het scheppen in de zeef wordt er met een grote pers water uitgeperst. Van 10 kilo poep
maken ze bijna 66 vellen papier (A4 formaat). Al deze mooie vellen papier worden gestreken
door 2 rollen. En voilà, het papier is klaar voor gebruik!

Schoolreisjes
Dankzij de aankoop van dit product draag je bij aan de werkgelegenheid van de lokale
bevolking, help je mee aan de conservatie en bescherming van de olifant en koop je een
gereycled product!
Als Social Enterprise met een passie voor Afrika, liefde voor kinderen en de drive om de
wereld een beetje mooier te maken, hebben we ervoor gekozen om een deel van de winst te
investeren in de kinderen van Afrika. De winst van de producten van olifantenpoeppapier
stopt African Travels in de schoolreisjes van de ex-straatkinderen in Arusha, Tanzania. Dus
koop je een van onze producten van olifantenpoeppapier, dan geef je kansarme kinderen in
Tanzania de dag van hun leven!

De cirkel is rond
Volgens ons is de cirkel rond: olifant poept > papier wordt gemaakt van deze poep en
verkocht > winst hiervan wordt gestoken in olifanten conservatie > wij maken er
ansichtkaarten van > winst gaat naar educatiereizen van kinderen in Afrika > wij hopen dat zij
hierdoor het belang van het dierenrijk en natuurbehoud inzien voor de rest van hun leven!
Shop ook op Etsy.com >>

