
L&L’s rejse til Tanzania af Lise Tving Andersen og Lindis Hansen 

Da vi i oktober 2011 blev færdiguddannet som veterinærsygeplejersker, havde vi allerede planlagt at vi 

skulle ud og opleve en del af Afrika sammen. Destinationen blev Tanzania. Landet ligger i den østlige del af 

Afrika, syd for Kenya. Der er omkring 35 mio. mennesker i landet. 

Formålet med rejsen var, at opleve det virkelige Tanzania væk fra turismens idyl. Desuden var vi 
interesseret i at udføre frivilligt arbejde, som et led i forbindelse med vores uddannelse, med en lokal 
dyrlæge og derigennem få et indblik, i hvordan arbejdet foregår med dyrene og lokalbefolkningen i et af 
verdens fattigste lande. 
Via internettet fandt vi frem til ”Dyrenes SOS – dyrlæger uden grænser”, som støtter forskellige dyrlæger 

og organisationer, for at sikre bedre dyrevelfærd i hele verden. Vi fandt frem til organisationen ”TAWESO”, 

Tanzania Animal Welfare Society, med hovedsæde i Tanzanias største og varmeste by, Dar es Salaam. 

 

Vi skulle bo hjemme hos dyrlægens familie 

 

Den 26/1 2012 landede vi i Dar es Salaam og blev hentet, af dyrlægen Thomas, i 

lufthavnen. Vi kørte i den trykkende hede et stykke igennem udkanten af Dar es 

Salaam på støvede og hulede markveje og videre ud til Kimara, en af forstæderne til 

Dar es Salaam. 

På vejen i bilen gik det op for os, at vi simpelthen skulle bo hos Thomas og hans familie, 

hvilket han ikke havde nævnt i de mails han havde sendt os. Men dette gjorde bare 

vores rejse endnu mere interessant, da vi fik rig mulighed for at 

opleve hverdagen i en lokal familie.  

Thomas har 6 børn hvor af den ældste er 14 år og den yngste er 

lige under 1 år. Den ældste af hans børn går på kostskole og bor derfor ikke hjemme 

hos familien.  

Thomas familie hører til middelklassen, de har et lille tv (dog ikke med meget signal), 

internetforbindelse og faner i loftet, som er uundværlige i varmen. Men stadig foregår 

visse ting primitivt. Der bliver f. eks. lavet mad over små bål, de tænder med kul og vi 

fik det samme aftensmad hver aften. Måltidet bestod af ris, bønner, dampet spinat-

lignende grønt og kødstykker fra en ko eller fisk. Toiletforholdene består, som i så 

mange andre fattige lande, af et hul i jorden. Rindende vand fra en vandhane eller 

bruser findes ikke i deres hjem. Huset forsynes med vand fra en stor tank, som står 

uden for huset, hvorfra de bærer vandet ind i spande til bad, toilet eller madlavning. 

 

  

Baderummet hvor vi også 
børstede tænder da der ikke var 
nogen håndvask i huset 

Madlavning 



Vores arbejde med dyrlægen 

 

I Tanzania har befolkningen et meget afslappet forhold til tid og planlægning, det resulterer i meget 

unødvendig ventetid og ineffektivitet. Så vores tålmodighed blev sat på en prøve indimellem. Men når vi så 

endelig tog ud for at arbejde, blev det straks mere spændende.  

Thomas’ primære arbejde består i at tage ud til de lokale, hvor han behandler deres dyr på stedet og 

sekundært arrangerer han projekter i og uden for byen. Vi var med ude og behandle hunde, katte, geder, 

køer og høns.  

Som eksempler kan nævnes: behandling af en tyr med antibiotika og 

vitaminer, efter at Thomas’ assistent havde renset en inficeret tumor på 

dens bag-klov.  

Vi afhornede 2 kvier og en tyr pr. håndkraft, med en metalsnor bundet på 

to træhåndtag. Efter hornene var savet af blev sårene lukket vha. en 

glohed metalplade opvarmet over et bål. Køerne var dog lokalbedøvet.  

Vi behandlede en kalv med antibiotika mod East Coast Fever, det er en 

sygdom der overføres af flåter. 

Desuden behandlede vi flere hunde mod parvovirus og vi startede 

behandling på en hund mod en smitsom cancerform, ved navn 

Transmissible Venereal Tumor (TVT), som overføres via kønsorganerne. Sygdommen 

behandles med Vincristine, et i.v. præparat, som skal indgives 1 gang ugentligt i 3-6 

uger. 

En stor del af arbejdet bestod også i at vaccinere og neutralisere flere hunde og katte. 

Generelt set er lopper og flåter også et stort problem i Tanzania hos alle dyr. 

Problemet behandles dog sjældent pga. manglende ressourcer og dårlig økonomi.  

Neutraliseringen af hundene og kattene foregår hjemme hos folk, da det er de 

færreste, der kan transportere deres dyr hen til en dyreklinik og de ville heller ikke 

gøre det, hvis de havde 

muligheden for det. 

 

 

Det er klart, at steriliteten under operationerne ikke 

kan blive opretholdt, faktisk overhovedet ikke; 

operationerne foregår som regel i skyggen af et træ 

lige midt i det hele med køer osv. rundt omkring. 

Hunden eller katten ligger direkte på et bord eller 

hvad ejerne ellers har fundet frem der kan bruges som 

operationsbord. De fleste af materialerne er usterile, inkl. instrumenterne, 

de ligger blandet sammen i en pose og under operationen bliver de 

udvalgte instrumenter lagt direkte på bordet ved siden af dyret. Thomas 

ifører sig handsker, men gør ingenting for at opretholde steriliteten. Under 

operationen er den vigtigste monitorering vejrtrækning og reflekser ved 

øjnene. Ifølge Thomas tjekker man reflekserne, for at kontrollere at de er 

Instrumenterne som bruges til operationen ligger direkte på det 
beskidte bord og der er fluer omkring operationssåret 

Lise kastrerer en hund 



til stede. Hvis dyret er i en 

dybere anæstesi, så den ingen reflekser har, er det ifølge Thomas en for dyb narkose, da der er større risiko 

for at man mister dyret under operationen.  

Det førte til stor diskussion mellem os og Thomas, hvilket resulterede i at han til sidst, for vores skyld, 

brugte Lidocain (lokalbedøvelse) under operationerne. Dette kom hanhundene til fordel, men det havde 

selvfølgelig ingen indvirkning under sterilisationerne. Medicinen, som var opbevaret i en plastikspand, blev 

udsat for meget varme og desuden var holdbarhedsdatoerne overskredet, nogle med op til 4 år. Dette gav 

desværre også anledning til tvivl om, hvorvidt medicinen ikke virkede med optimal effekt.  

Efter operationerne blev operationsområdet renset med brintoverilte og afslutningsvis brugte vi Derma-gel 

eller sekundlim på såret, for at undgå såret skulle springe op. Dyret fik et skud antibiotika og blev derefter 

lagt til opvågning på f.eks. en lærredssæk eller direkte på jorden i skyggen. Ejeren fik tildelt smertestillende 

tabletter til de efterfølgende 7 dage, her kan vi have vores tvivl mht. compliance. Dyrene bliver ikke 

smertebehandlet på noget tidspunkt under operationen. Når hunden eller katten begynder at vakle rundt 

forlader man stedet igen, med en bemærkning om at det er vigtigt at dyret får mad og vand.  

 

Dårlige forhold hos dyrene 

Når vi var med dyrlægen ude hos de lokale og da vi rejste rundt i landet, så vi 

generelt at dyrene levede under dårlige forhold. Hundene har kun en funktion i 

Tanzania; de bruges som vagthunde på matriklen om natten. Om dagen holdes de i 

små bure, ofte lavet af træ, hvor de ikke har muligheden for at komme ud og 

besørge, derfor må de gøre i buret. Hvis de er heldige får de en skål vand og hvis de 

er meget heldige er vandet rent. Dette kræver dog også, at der overhovedet er 

plads til vandet. Oftest holdes flere hunde sammen i et bur.  

Hundene bliver opdraget med hård hånd. Da de jo som beskrevet bruges som 

vagthunde bliver de opdraget til at bide, dvs. ingen kælen, ros eller snakken til 

hunden. Når de håndteres har de en kæde eller reb om halsen og ofte er det 

tydeligt at se, at ejeren er utryg ved hunden, de holder dem med en vis afstand 

væk fra sig selv. Nogle steder er hundene så ”aggressive” at selv ejeren har 

svært ved at håndtere dem. Men hvis de blot vidste en smule om 

hundeadfærd, ville de vide at hundene er meget angste, bl.a. pga. af den 

hårde håndtering og opførsel fra ejeren.  

 

 

 Hundene bor i bure ofte lavet af træ 



Under vores utallige timer i en lokalbus, rundt i landet fik vi også et 

godt indtryk af hvordan befolkningen behandler dyrene. Når 

busserne holder i de små landsbyer, for at folk kan stige af eller på, 

kommer der gerne en flok sælgere løbende hen til bussen, som vil 

sælge forskellige ting og varer til passagerne gennem vinduerne. Her 

bliver der også solgt levende høns. De bliver båret i bundter i benene 

med hovedet hængende ned ad.  

På en af vores lange 8 timers busture (her fra Kondoa til Dodoma på 

bumpede grusveje), købte en mand omkring 15-20 høns på denne 

måde. Alle de stakkels høns blev smidt oven på hinanden bag de 

bagerste sæder i bussen. Her skulle de så ligge i 8 timer bundet sammen i benene, og bumpe rundt oven på 

hinanden i en varm bus. 

Folk har bare en hel anden holdning til dyr, end hvad vi er vant til. Dyrene bruges som redskaber eller 

fungerer som føde for familien. Det er klart at rent økonomisk og ressourcemæssigt, har de ikke overskud 

til at vægte dyrevelfærd højt, som vi er vant til i lande som Danmark. Mange fattige familier lever for 

omkring 5-6 kr. om dagen og har kun råd til et måltid mad om dagen - det fører ofte til at dyrene kommer i 

2. række. Vi mener ikke at det er særlig sandsynligt, at vi ser nogen forbedringer eller ændrede holdninger i 

forhold til hold af dyr, før landet får en bedre økonomi og en anden regering.  

Vi synes Thomas (dyrlægen) gør et godt stykke arbejde, ud fra de redskaber han har til rådighed. Efter vores 

mening er der dog stadig nogle ting han bør ændre, f.eks. burde han behandle dyrene med smertestillende 

før de vågner, i stedet for kun at give ejeren tabletter efter operationen.  

Vi skulle skrive en lille rapport om vores ophold hos ham inden vi rejste hjem og vi fik både skrevet i 

rapporten og også fortalt ham direkte, hvordan vi synes han kunne forbedre sit arbejde med dyrene, 

hvordan han kunne opbevare medicin mere korrekt m.m., hvilket han tog til sig. 

Men Thomas er en meget gæstfri person og han tog sig godt af os efter hans bedste evner. Vi synes helt 

sikkert at han gør en forskel og som han selv påpeger, giver de små forbedringer hos dyrene en ændring af 

ejerens opfattelse med hold af dyr på sigt. 

Efter vores ophold hos dyrlægen i Dar es Salaam, fortsatte vores rundt i Tanzania med lokale busser. 

Masaierne 

 

I byen Morogoro, der lægger ca. 200 km. vest for Dar es Salaam, besøgte vi masaien Pololet. Vi fik kontakt 

til ham via en kvinde fra Danmark, som havde besøgt ham og hans familie et år forinden. 

Han viste os Sokoine University of Agriculture, hvor de bl.a. uddanner dyrlæger. Dette var et meget 

moderne universitet med mange faciliteter, dog kan stedet selvfølgelig ikke på nogen måde sammenlignes 

med KU Life. En professor på stedet viste os rundt og fortalte, at alt inventar er doneret fra DANIDA og at 

de har en god kontakt til Københavns Universitet. 

Han viste os også et træ, som var blevet plantet af 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II under 

hendes besøg på universitet i 2008. 

 

Vi tog med Pololet hjem til hans landsby, hvor vi 

boede hos ham og hans familie - her lærte vi en del 

Køerne bliver mærket så masaierne kan 
genkende deres egne køer. Denne ko har fået 
mærket ørerne 

Lindis med en hund. Bag hende er et 
typisk hus som man ser så snart man 
kommer udenfor de større byer 



om masai kulturen. Polygami (flerkoneri) er stadig udbredt blandt 

masaierne og hans far har 10 koner og ca. 70 børn!  

Pololet er en moderne masai. Han har kun en kone og han bærer 

heller ikke i de traditionelle farverige klæder, som så mange af masaier 

ellers gør. Hans børn kommer i skole, hvilket er sjældent hos 

masaierne, da forældrene ofte prioriterer, at børnene skal bruges til at 

drive køerne og gederne ud på græs 6 timer om dagen. Det er en del af 

deres tradition og kultur. 

Konerne udfører alt andet arbejde – husholdning, madlavning, passer 

børnene og malker og passer kvæget, gederne m.m. Mændene laver 

ikke meget og som Pololet sagde ”så sidder vi og tænker over 

tilværelsen”.  

Pololet tog os også med ud til et ægte masaimarked, hvor de handler 

med kvæg og geder, sælger flotte stoffer og smykker, spyd og køller (kaldet rungu’er) og meget mere. Da vi 

var på markedet, inviterede Pololet os på masai-frokost. Frokosten 

bestod af et stort stykke kød fra en nylig slagtet ko. Kødet var spiddet på 

nogle pinde, for så at blive stegt over et bål af kul. Vi sad sammen med ti 

andre masaier på to bænke og kødet blev skåret ud på et fad, stående på 

en træstub imellem os. Kødet var spækket med fedt og sener og ALT 

skulle spises. Vi undgik de værste stykker, men kødet smagte meget af ko 

og var utroligt sejt – ikke just hvad man er vant til i Danmark. En time 

efter dette måltid havde vi det meget dårlig og fik diarre! 

Tidligt om morgenen i masailandsbyen var vi ude og se kvinderne malke 

køerne og denne mælk var vi ”heldige” at få lov til at smage. Den blev kogt 

i en gryde over et bål og dernæst serveret lunkent i en kop. Det smagte 

helt forfærdelig fed og af røg og havde en frygtelig sød lugt. 

 

Efter vores meget spændende og interessante besøg i landsbyen, tog vi 

afsked med Pololet og rejste videre op gennem det centrale Tanzania. 

Undervejs så vi hulemalerier der er 6000 år gamle i den lille by Kondoa og 

ellers gik turen helt nordpå til Lake Victoria, verdens andenstørste 

ferskvandssø og derfra videre til Serengeti. 

 

 

På safari i Serengeti og Ngorongoro krateret 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinderne står tidligt op og malker køerne. I 
baggrunden kan man se de små "stalde" som 
køerne står i om natten 

Vores skønne måltid med masaierne 

Gnu-vandringen 



Serengeti er en kæmpe nationalpark på 14.263 km2 (dvs. ca. 2 gange så stor som Sjælland). Vi brugte to 

dage her og overnattede på en camp site midt i parken. Om natten kunne vi høre løver og hyæner vandrer 

rundt udenfor teltene, hvilket var en lidt skræmmende, men også meget spændende oplevelse! 

Udover at opleve en helt fantastisk natur, så vi mange forskellige dyr. Vi så bl.a. løver, leoparder, geparder, 

hyæner, zebraer, giraffer, elefanter, flodheste, krokodiller, gribbe, bøfler og hundredtusindvis af gnuer 

spredt udover de enorme sletter. Vi var så heldige, at ankomme midt i den periode på året, hvor gnuerne 

vandrer fra Kenya, nord for Tanzania, til søen Ndutu i det sydlige Serengeti. På denne årstid er det 

kælvningssæson for gnuerne og der bliver født omkring 8.000 gnukalve pr. dag. Men man mener at 

omkring 40 % af kalvene dør inden de er 4 måneder gamle.   

På vores tur rundt i parken, så vi en stor han-løve ligge under et træ tæt på et vandhul. Ved siden af løven lå 

en nedlagt zebra. Han tronede majestætisk ved siden af 

sit bytte og så helt fantastisk ud. Inden længe blev han 

dog jaget væk af en stor han-elefant, som kom ned til 

vandhullet sammen med sin familie. Det var helt vildt 

fantastisk at se! 

På 3. dagen kørte vi til Ngorongoro krateret, som ligger 

sydøst for Serengeti. Vulkankrateret opstod for flere 

millioner af år siden. Det er 600 meter dyb og 20 km i 

diameter og huser i dag mange af Afrikas vilde dyr. 

På remmen af krateret, så vi den mest fantastiske udsigt - 

himmelen var klar og man kunne se hele bunden af krateret og hele vejen over på den anden side. Vi kørte 

rundt nede i krateret i 5 timer og så igen utroligt mange dyr – det mest fantastiske var dog at se en kæmpe 

flok af lyserøde flamingoer, samlet langs vandkanten ved en sø og lige ved siden af gik der en flodhest og 

græssede på bredden. Derudover var vi så heldige at se hele to sorte næsehorn, som er meget sjældne. På 

vej ud af krateret, kom der pludselig en kæmpe han-elefant gående ud fra krattet få meter fra vores bil – 

han var enorm!  

Efter vores ophold i krateret, kørte vi ud til et camp site med udsigt over krateret og sov en sidste nat i det 

vilde Tanzania. Vi har aldrig set og oplevet så smuk og uberørt en natur i sådan et kæmpe område før. Det 

er uforglemmeligt og kan ikke beskrives med ord – det skal opleves med sine egne øjne. 

 

 

 

 

Løven med den nedlagte zebra 

 Flodhest i krateret, der græsser med flamingoer i baggrunden 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøg på børnehjem 

Efter vores safaritur, rejste vi til den nordøstlige del og boede i en by ved navn Moshi for foden af 

Kilimanjaro, Afrikas højeste bjerg. 

Herfra af tog vi ud og besøgte et børnehjem, som ejes af to engelske kvinder. Vi var kommet i kontakt med 

stedet via en bekendt fra Danmark, som har arbejdet frivilligt på 

børnehjemmet. Det var meget interessant at se stedet og drøfte vores 

oplevelser og opfattelse omkring børn i Tanzania. Børnene har ikke 

samme motorik og fantasi, som det vi kender til i Danmark. Deres 

hjerner bliver ikke stimuleret, på samme måde som herhjemme under 

deres opvækst. Mange forældre tror ikke, at børn kan høre noget før i 3-

års alderen og derfor finder de det ikke nødvendigt at tale til deres børn 

før. Dette resulterer i, at de på børnehjemmet ofte får børn med et 

meget begrænset sprog eller slet intet sprog. Men børnene på hjemmet 

var søde og det var en hyggelig og interessant dag.   

 

 

 

Hjem til Danmark igen 

Efter Moshi gik turen ned langs østkysten med et stop undervejs i Lushoto i Usambara bjergene. Herefter 

slappede vi af, som rigtige turister, i en uges tid på øen Zanzibar lidt nord for Dar es Salaam. 

 

Den 3. april 2012 landede vi i Danmark og vi var også klar til at komme hjem igen til den danske luksus. De 

10 uger i Tanzania var meget interessante, men det var også hårdt at rejse rundt og opleve et af verdens 

fattigste lande. Man føler sig meget privilegeret efter sådan en rejse og man lærer at sætte endnu mere 

pris på det liv man har herhjemme. 

 
  

 

Vi køber busbillet til næste destination 

Lindis på vej op i en bus. Tidsplanen holdte aldrig, 1 1/2 
times forsinkelse var meget normalt 


