Mit Afrika
Forestil dig at falde i søvn om aftenen, under en
stjernespækket himmel, og med en spindende
gepard ved din side. Forestil dig at dit daglige
arbejde består af at fodre, lege og elske bavianer,
leoparder, geparder og andre afrikanske dyr.
Forestil dig at gå tur med 8 bavianer omkring dig,
og én siddende på din skulder. Forestil dig at gå
rundt i bushen og lede efter en tam gepard.
Forestil dig, at det eneste der bryder stilheden om
aftenen er løvebrøl i det fjerne og cikader. Alt
dette og meget mere var min hverdag i de 5 uger
jeg boede og arbejdede på Harnas farm i Afrika.

Af veterinærsygeplejerske Mette Søgaard
Harnas blev grundlagt i 1975, og har siden vokset sig til at
stort projekt, med op til 60 frivillige ad gangen, og mange
forskellige dyrearter. Projektet er udelukkende baseret på
donationer og indtægter fra frivillige og turister.
Dyrene på farmen er enten dyr, som er handikappede eller
for syge til at klare sig i naturen, eller dyrebørn som af den
ene eller anden årsag er forældreløse. Du kan læse meget
mere om Harnas her: www.harnas.org
De frivillige er delt op i 4 grupper, og hver gruppe fodrer og
gør rent hos ”deres” dyr. Afhængig af hvor mange frivillige
man er, står man for rengøring og fodring 2-3 gange
ugentligt. De andre dage bliver brugt på andre aktiviteter
som f.eks.:
Tour
Sammen med en guide og turister kører man rundt til de
vilde dyr og fodrer 19 løver, 4 leoparder, ca. 35 bavianer, 19
geparder, 25 vilde hunde og 6 ørkenlosser. Undervejs på
turen fortæller guiden om de forskellige dyr, og man lærer
således en masse om dyrene.
Research
Man kører ud i ”the lifeline” * , og sporer vha. GPS nogle af de genudsatte dyr. Desuden sættes geparderne
Max og Mouritz fri et par gange om ugen, og hentes igen et par dage senere.
* ”the lifeline” er et indhegnet område på ca 10.000
kvadratkilometer. Her genudsættes geparder og vilde
hunde, og der holdes øje med disse for at sikre sig, at de
selv jager og klarer sig uden hjælp fra mennesker.
Indhegningen er beregnet på at holde jægere og
krybskytter væk fra området. Et genudsat dyr vil ikke være
bange for mennesker, og er derfor et nemt bytte.
Trekking
Sammen med en erfaren trekker tager man ud i ”lifeline” og
finder spor fra forskellige dyr. På trekking lærte jeg utroligt
meget om de forskellige dyr og planter.

Walks
Gåture med nogle af dyrene fra farmen, bla: Geparder,
ørkenlosser, leoparder, bavianer, aber, desmerdyr og
hunde.
Farmwork
Arbejde rundt om på farmen, og i Lifeline, f.eks.
rengøring af vandhuller hos de vilde dyr, lapning af
huller i hegnet, indsprøjtning mod orm hos geder og får
samt oprydning af knogler hos de vilde dyr.
Heste
Enten ridning eller aktivering og rengøring af hestene.
Som tidligere nævnt er alle dyrene på Harnas der af den ene eller anden grund, og idet der hele tiden
kommer nye dyr til stedet, samtidigt med at nogle bliver genudsat, er der et konstant og varierende flow i
arter.
Da jeg var der, var der mange forskellige dyr, heriblandt:
Audrey
En blind abe på ca 23 år, hun blev holdt som kæledyr i en mørk kælder da hun var ganske lille, og da hun
var næsten udvokset smuttede hun ud, og det skarpe sollys
gjorde at hun blev blind. Audreys tillid skal vindes, og mange
af mine fritimer gik med at synge og læse for hende.
Thanda og Letago
Ørkenlos-søskende. Deres mor bed den ene fod af dem begge
da de var nyfødte, og nu lever de i en stor indhegning
sammen med 2 næsten blinde ørkenlosser. Alle 4 er meget
tamme, legesyge og kælne.
Chloe
Babybavian på 5 mdr. Chloes mor blev, sammen med resten
af flokken skudt af en gårdejer. Chloe var den eneste
overlevende, og blev fundet på brystet af sin døde mor da
hun kun var en måneds tid gammel. Chloe er en dejlig pige
som elsker opmærksomhed.
Matla, Hellboy, Motsumi og Itaba
Fire leopardsøskende på ca 8 mdr. De største kattekillinger,
jeg nogensinde har leget med. Fantastiske, smukke og dejlige
dyr, men det krævede øjne i nakken at være sammen med
dem alle 4 på én gang. På trods af dette (eller måske netop
derfor) brugte jeg meget tid sammen med dem.
Atheno
Gepard på ca 7 mdr. Han gik frit rundt i det område vi arbejdede, og han er en rigtig dejlig kat. Han var
også en eftertragtet sovekammerat hos de frivillige.
På grund af mit erhverv som veterinærsygeplejerske fik jeg lov til lidt mere end de andre frivillige. Jeg var
blandt andet med dyrlægen ude at bedøve en leopard der var sluppet ud af sin indhegning, lagde drop på
en lille hund der var blevet bidt, hjalp dyrlægen med at bedøve og flytte 2 løver til nye indhegninger. I min
sidste uge bedøvede, og fjernede jeg et stykke knogle der havde sat sig fast i ganen på en gepard.

Det er svært at beskrive med ord hvad jeg oplevede på
Harnas. Harnas er et magisk sted, og mine 5 uger på stedet
forsvandt lynhurtigt.
Hver dag er et eventyr, og jeg ville ønske, jeg kunne blive
der i meget længere tid.
Deres slogans er ”exspect the unexpected” og ”Harnas is
not for sissies”, og det kunne ikke være mere sandt. Jeg
lærte rigtigt meget om dyrene mens jeg var der, og ikke
mindst lærte jeg en masse om mig selv.

