“Hallo, mijn naam is Mosha. Ik ben een Aziatische olifant en heb een verhaal te vertellen. Het is
een verhaal over vertrouwen, hoop en overleven. Toen ik een baby was, stapte ik op een landmijn
en verloor mijn rechter voorbeen. Mijn leven veranderde voor altijd. Met de kracht, liefde en zorg
van Friends of The Asian Elephant kon ik overleven.
Dit olifantenziekenhuis wilde mij weer laten lopen en zorgde dat ik ’s werelds eerste
beenprothese voor een olifant kreeg; een aantal vriendelijke mensen geloofden ook in deze
droom; Elephant Parade was geboren! Een prachtig concept waarbij sculpturen in de vorm van
olifanten worden gedecoreerd door kunstenaars en beroemdheden uit de hele wereld. Met de
inkomsten zullen zij het ziekenhuis en mij voor altijd steunen. Ik werd een wereldwijd icoon van
overleving. En, nog belangrijker, een symbool van hoop.
Niet alleen voor olifanten, maar voor iedereen die aanmoediging nodig heeft om de strijd niet op
te geven, de hoop niet te verliezen. Vertrouw op je instincten en durf te dromen, want dromen
kunnen zeker uitkomen.”
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‘Waar is Mosha?’ roept Chai.
Hij rent naar zijn vriendinnetje Mali.
‘Is Mosha weg?’ vraagt ze.
‘Mosha, waar ben je?’ roepen
ze allebei.

Ze is niet in het ziekenhuis. Ze staat niet achter een paal of onder een emmer.
Dat kan ook niet want daar past een olifant echt niet onder. Ze zit niet verstopt in de
badkuip. En ze is ook niet op het dak, want olifanten klimmen niet. Maar waar is zij dan wel?
‘Mosha, waar ben je?’ roepen Mali en Chai.
Ze komen iedere dag op bezoek bij haar. En juist vandaag willen ze haar over de
verrassing vertellen.
Maar waar is ze nu?

Ze staan bij een
hek. Het hek staat
open. Wie zou dat
hebben gedaan?
Er zit een klein aapje
op een paal.
‘Was jij dat? Weet jij
waar Mosha is?’ vragen ze.
‘Mijn naam is haas,’ zegt hij.
Hij wijst naar een boom met
veertig witte kaketoes.

‘Zij weten het vast.
Kaketoes kakelen de
hele dag over iedereen.
Ze vertellen alles door,
als je iets niet geheim wil
houden tenminste.’
,’ roepen ze,
‘
terwijl ze naar de boom
met vogels lopen.

‘Weten jullie waar Mosha is?’ vragen de kinderen.
‘Wie is Mosha?’ vragen de vogels.
‘Het is een olifant met drie echte benen en één kunstbeen.
Dat komt door een landmijn, dat is een bom.’
‘Bommen? Waar?’ Veertig angstig gillende kaketoes vliegen
allemaal tegelijkertijd de boom uit.
De grootste kaketoe komt dichterbij.
‘Ja, ik heb haar gezien. Ze ging die kant uit,’ zegt hij. ‘Tussen ons
gezegd gezwegen en gesproken. Is hier echt een bom?’
‘Nee hoor!’ roepen de kinderen.
‘Gelukkig! Deze boom zit al bomvol kaketoes en dat is genoeg
bom voor vandaag.’

,’ roepen Chai en Mali als ze verder lopen. ‘Kom nou!
‘
We hebben iets heel leuks voor je.’

