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Kedves Olvasó!

Mi a Born Free Alapítványnál úgy véljük, hogy  
minden állat megérdemli a szenvedéstől és kizsákmá-
nyolástól mentes életet.

A mi történetünk 1964-ben kezdődött, amikor 
néhai férjemmel, Bill Traversszel Kenyába utaztunk, 
hogy az Elza, a vadon szülötte (Born Free) című 

Fotó: © Maria Slough
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filmben szerepeljünk, amely Joy Adamson természet-
védő igaz történetén alapult. A könyv (és a film) Elza, 
az oroszlánkölyök lebilincselő történetét meséli el, 
akinek az anyját Joy férje, George Adamson kénytelen 
volt önvédelemből megölni, ezután viszont befogad-
ták és gyermekükként nevelték Elzát. Megtanították 
neki, hogyan kell oroszlán módra vadászni, és amikor 
eljött az ideje, Elza már rendelkezett a szabad élethez 
szükséges tudással. 

Joy és George végül a Meru Nemzeti Parkban  
szabadon engedte Elzát, és történetük megváltoztatta 
az emberek oroszlánokról alkotott képét. Az Elza  
és az Adamson család között kialakult szoros kötelék 
megmutatta, hogy az oroszlánok nem csupán  
érzéketlen ragadozók, akiket csak lelőni érdemes  
és vadásztrófeaként mutogatni. Elza története  
azt szimbolizálja, hogy minden állatnak joga van  
a szabad életre.

A film készítése mély és maradandó nyomot  
hagyott bennünk. A George-dzsal és Joyjal folytatott  
közös munkánk, és az általunk megismert oroszlánok  
hatására döntöttünk úgy, hogy a vadon élő állatok 
védelme mellett kötelezzük el magunkat, és 1984-ben  
legidősebb fiunkkal, Will-lel elindítottuk első 
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jótékonysági szervezetünket. Így jött létre a Born Free 
Alapítvány, amely azóta csak egyre növekszik.

Ma Will irányítja, és csapatunk elszántan küzd az 
állatkínzás ellen szerte a világban. A száznál is több 
mentőakcióval a háta mögött a Born Free Alapítvány 
mind a mai napig oroszlánokat, elefántokat, tigrise-
ket, gorillákat, farkasokat, jegesmedvéket, delfineket, 
tengeri teknősöket és még sok más fajt védelmez  
a természetes élőhelyükön, a helyi közösségekkel  
szoros együttműködésben, ügyelve arra, hogy  
az emberek és a vadállatok békésen élhessenek  
egymás mellett.

Ez a könyv Bella és Simba történetét meséli el.  
Remélem, tetszeni fog.

Virginia McKenna
színésznő, a Born Free Alapítvány alapítója
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Zambia: 
Primate Project

Kanada

Amerikai 
Egyesült Államok

Dél-Amerika

Nagy-
Britannia

Dem
Kö

Állatok jóléte

A Born Free Alapítvány 

felkutatja a rossz körülmények 

között élő állatokat, és küzd  

az állatkínzás ellen.

Vadállatok 
megmentése

A Born Free Alapítvány sok, vadállatoknak kialakított  menhelyet hoz létre és támogat. 

BORN FREE A VILÁG KÖRÜL
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India: The Satpuda 
Landscape Tiger 
Programme

Sumatra:
Human Orangutan 
Conflict Research

Malawi: 
Lilongwe Wildlife 
Centre

Sri Lanka:
Elephant 
Transit Home

Uganda: Ngamba 
Island chimpanzee 
sanctuary

India

Kína

Vietnám

Indonézia

EtiópiaKamerun

KenyaKongói 
mokratikus 
öztársaság Tanzánia

Dél-Afrika

Természetvédelem

A Born Free Alapítvány  

védi a vadállatokat és természetes 

élővilágukat.

Közösség és oktatás

A Born Free Alapítvány 
együttműködik az általa 

támogatott projektek közelében 
élő közösségekkel.
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Ez a könyv két oroszlán, Bella és Simba  
történetét meséli el, akik a természetes afrikai 
szülőföldjüktől távol születtek.

Megtudhatjuk, mennyi szenvedést és  
megpróbáltatást éltek át, hogyan szabadították 
ki őket, és hogy milyen nehézségekkel  
kellett szembenézniük, amikor életük örökre 
megváltozott. 
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Bella

n Romániában született.

n

n Nem szereti a havat és a kecskehúst.

n Személyisége: szeretetteljes, játékos és bátor.  

Szereti az emberek társaságát.

n Kedvenc játéka: egy élénk narancssárga bowlinggolyó.

n

n

morognának neki.

n Szeret enni. Kedvenc étele a steak.

n Kedvenc hobbija a napozás.
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Simba

n 2005. január 8-án született Franciaországban.n Szereti a bokrokhoz dörzsölni a sörényét.
n Cirkuszi oroszlán volt.
n

n

 de kedves és barátságos.
n

n Kedvenc étele minden, ami hús!
n
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