Om frivilligt arbejde i
Sydafrika og Namibia i 2017
v. Brigitta V. Rick

• Orlov som 61-årig for at lave
frivilligt arbejde – hvilke projekter
er gode?
• Forberedelse
• Om Sydafrika / Care for Wild –
herunder fakta om Næsehorn,
som jeg fik samlet op undervejs
• Om Namibia / N/a’ an ku se –
herunder om Rapid Response
Unit – og gepardprojekter
• Om at være frivillig vs turist
• Hjemme igen

Hvorfor tage orlov og tage afsted
som 61-årig og lave frivilligt
arbejde?
Orlov
• Jeg har prøvet det før
• Frivilligt arbejde vs turist
• Økonomi – hvordan kan du –
spørger folk?

Hvordan faldt valget på de to projekter.
• Namibia: 2. februar 2017 til 28.marts 2017
http://naankuse.com/
• Sydafrika 28. marts 2017 til 15.maj 2017
https://www.careforwild.co.za/
• Fra Swaziland via Garden Route til Cape
Town 16. maj 2017 til 27. maj 2017
• Hjemrejse fra Cape Town 28. maj 2017

Forberedelse:
1) Oprette Lukket FB
gruppe
2) Oplæg til
Villabyerne
3) Køb af iPad
4) Farveblyanter,
klovnenæser, tøj
5) Det Danske
Afrikaselskab
Afrika-stemning
https://www.youtube.com/watch?v=l5MYTg0rQ5w&index=1&li
st=PLsPkcorZSzWYP41uHBV9_tBaSxbdibGHh

https://www.careforwild.co.za/

Filmklip 1 Rory og Mattis giver mælk

• Care for Wild, Sydafrika er det største redningscenter for
næsehornskalve i verden. Projektet startede i 2001 men
flyttede i 2012 til det nuværende sted og tager sig af
næsehornskalve – som jo vokser og bliver store – så
derfor er der mange forskellige størrelser. De er kommet
hertil som små, fordi deres mor blev dræbt, eller på
anden vis har været i fare. Projektet havde i maj 2017 42
næsehorn, som er dobbelt så mange som i 2016, og der
kommer hele tiden nye næsehornskalve til. Der var 4
små uden for karantæne, 3 i karantæne og så kom der
en lille ny. Mere om det senere.

• Care for Wild er privatejet, men de fleste næsehorn på
stedet ejes af regeringen, idet de kommer fra Krüger
Nationalpark.
• Det er startet af Petronel Nieuwoudt, som tidligere
arbejdede for en politienhed, der bekæmper
krybskytteri + Chris, hvis familie ejede jorden, hvor
projektet ligger i dag. De er begge hvide sydafrikanere
og har kontakter inden for politistyrken og blandt
sydafrikanske farmere.

• Næsehornenes indhegninger ligger langt væk fra
hovedporten, og når nogle af næsehornene slippes ud i
terrænet i dagtimerne, er der altid en vagt med, som er
skjult i terrænet.
• Care for Wild Sydafrika er "gemt" væk i bjergene og
ligger ca. 1 ½ time i bil fra Nilspruit. Hele arealet er
bevogtet, og der er vagter rundt i området om natten.
Der er flere indgange – alle med høje gitre med alarmer
– og intet sted er der skilte med navnet på stedet.
• En af de andre frivillige fra USA sagde: "det er sjovt,
mange af de næsehorn, jeg har læst om på youtube,
Facebook eller set i en fjernsynsudsendelse, er her." Fx
er her et næsehorn, Wyntir, som fik ørene spist af
hyæner, da hun var helt lille.
• I den første uge, jeg var der, var der besøg af tre tv
hold. Et Tv-hold lavede en dokumentar for et af de
store amerikanske serieudbydere. De blev i to uger og
havde lavet research ved at tale med næsten alle, der
er involveret i spørgsmålet om næsehorn: rangere,
krybskytter, regeringsmedlemmer, private farmere,
kinesiske købere m.v. Deres program skulle komme her
i 2018.

2 filmklip - om morgenen inden rengøring

Om at være frivillig på Care for Wild

• En af de andre frivillige fortalte, at Care for Wild regnes for at
være et af de hårdeste projekter - fysisk og arbejdsmæssigt –
at lave frivilligt arbejde i i Sydafrika.
• Jeg ankom i slutningen af marts, hvor der var ca. 11 frivillige.
Da jeg forlader projektet ca. 2 måneder senere, er der kun 3
frivillige. Der kommer og går hele tiden folk, men de færreste
er der i 2 måneder, som jeg.
• De fleste kommer fra UK, USA, Canada, Australien og
Sydafrika. Da jeg kommer og senere min søn, er vi de første
danskere. Senere har der været en dansk pige mere - så jeg
på Alotts hjemmeside.
• Vi er indkvarteret i små træhuse på stolper i værelser med
plads til fire personer. Vi sover i køjesenge, og der er kun en
loftslampe, så det er lidt svært at læse, når man er i
underkøjen. Når vi ligger i sengene, og det gør vi ved 20
tiden, kan vi høre flodhesten Emma grynte, for flodhestenes
indhegning er tæt på hovedhuset og vores kvarter.

• Efter morgenmad går dagen med fodring, andre
opgaver som plantning af træer, rengøring af andre
områder for afføring, indsamling af fluer fra
møddingen til en lille tam mongoose og meget
andet.
• Hver dag er vi ret svedige, og tøjet er møgbeskidt.
Det bliver det, når vi skal samle næsehorns-puh op,
samle vådt hø med tis og køre det ret langt på en
trillebør ud til en vogn, der køres til en mødding.
• Jeg kan ikke mindes, at jeg har været så beskidt på
kroppen og på tøjet hele dagen og hver dag. Det
kan ikke rigtig betale sig at tage bad efter
morgenrengøringen, for man bliver ligeså beskidt
igen to gange mere - efter frokost og før
aftensmaden. Det gælder os alle, at vi går rundt og
lugter af næsehorn hele dagen. Vi tager bad efter
sidste fordring før aftensmaden, og det er meget
godt, for dér er vandet varmt. Det kommer fra en
donkie, der skal fodres med brænde.

3 filmklip – de små næsehorn leger

• Her er få andre dyr som: to tamme løver – en hun og
en han, to bushbaby, ugler, en serval - nærmest en
stor kat, skildpadder, to hunde – hvor den ene er ret
færm til at jage slanger.
• En generator leverer strømmen, og den bliver slukket
ved 22-tiden og tændt igen ved 6 tiden. Så hvis man
skal op om natten, skal man have lommelygten frem,
og det samme om morgenen, hvis man møder kl.
5.30, som vi gjorde i starten, fordi næsehornskalvene
skulle have mælk kl. 6.00.
• Inden vi startede med at gå ned til næsehornskalvene,
kunne vi selv lave en kop kaffe, og derefter arbejdede
vi i 3 timer, før vi fik morgenmad, med at gøre
indhegningerne rene (samle næsehornsafføring op i 3
eller 4 indhegninger). Antallet af indhegninger
afhænger af, om man arbejder med næsehorn uden
tuberkulosefare eller næsehorn fra Kryger
Nationalpark, hvor der er TB.
• Fra hvor vi boede i hytter, hvor der er hovedbygning,
stald og kontor m.m., var der ca. 20 min. gang ned ad
en bakke til indhegningerne, hvor næsehornskalvene
boede. Når vi skulle tilbage og have morgenmad var
det en pænt stejl bakke at forcere.

Der er dage, hvor vi knokler uden særlige pauser, og
så er der dage, hvor vi kan stå og kigge på
næsehornene, følge efter dem, og se på dem, når
de bader og leger. De mindste på under et år vejer
290-320 kg., og de voksne kan veje over to tons.
Om kosten
Der var en ugeplan, som betød, at var man på
projektet i mere end en uge, så fik man den samme
mad, den samme dag i ugen hver uge. Det kunne
godt blive trættende.
Når vi kom på bytur, var det som at komme fra
bushen til en storby.

4 filmklip - vandscene med dans

Filmklip 5 næsehornene er lige vågnet efter afhorning

Filmklip 6 Helikopter med næsehornsunge

Fakta om
Næsehorn

Filmklip 7 næsehornene, når de skal hjem om aftenen

• Hvide vs sorte næsehorn
• Hvide næsehorn kan kendes på deres brede mund (på engelsk wide - som blev til hvid
– og jeg kan ikke huske af hvem), som gør, at de nemt kan få fat i det græs, der er deres
fødekilde. De har kun tænder bag i munden, hvilket er en fordel, når man skal fodre
dem med lucerne med proteinblanding. Deres ører er smalle, lange og lidt tubeformet.
De voksne vejer i gennemsnit mellem 1700-2000 kg. Deres to horn er meget forskellige
i længde, det forreste er det længste.
• Sorte næsehorn kendes på deres spidse mund med en lille tut, som de bruger til at
spise blade fra buske. De har tænder både foran og bag i munden. Deres ører er runde
og åbne. De er mindre end de hvide og vejer i gennemsnit mellem 800-1200 kg. Deres
to horn er mindre og næsten lige lange. De er mere aggressive og kan finde på at
angribe mennesker, mens de hvide er meget mere rolige. De sorte næsehorn er
sværere at finde, fordi de lever i områder med buske og træer.
• Hvide næsehorns mødre går altid bag deres kalve, fordi de skal beskytte dem mod farer
i det åbne land. Sorte næsehorns mødre går foran deres kalve, fordi de skal beskytte
dem mod højt krat. Lokalt siger man, at hvide næsehorn gør som de hvide mennesker:
som typisk har deres børn foran sig i en snugli eller en barnevogn, mens sorte
næsehorn, gør som de sorte mennesker: som typisk bærer deres børn i en pose på
ryggen.
• Nyt: Sorte næsehorn viser deres humør ved at holde halen lige op i luften ligesom
warthugs, og hvide næsehorn krøller halen som en gris. Sorte lever alene, mens hvide
er mere sociale. Sorte kan svømme, fordi de kan holde hovedet oppe over vandet,
mens hvide er meget dårlige til det. De kan ikke holde hovedet oppe ret lang tid, så de
vil drukne, hvis de er i for højt vand. Derfor skal man også sørge for, når de får
flaskemælk, at holde flasken vandret, så de ikke skal bøje nakken.
• Hornene på næsehorn er opbygget af keratin, som er det samme materiale som er i
menneskers hår og negle. Hornene er først og fremmest våben, og bruges i kamp om
hunnerne, en kamp, som kan vare mange timer, men er også effektive som forsvar.
Næsehorn kan dræbe elefanter med deres horn.

• Hvor galt det står til
• Næsehorn - de hvide og de sorte - lever primært i Sydafrika,
Namibia, Zimbabwe og Kenya, som kaldes de fire 'Rhino Range
States.' Derudover har Swaziland, Botswana og Tanzania
omkring 100 næsehorn, og resten af landene i det sydlige Afrika
har under 100 (Kilde: Wildlife Ranching 2016).
• Krybskytteri er så stort et problem og så omfattende, at det er
svært at se, hvordan næsehornene skal bevares for eftertiden.
Nedslagtningen er steget eksplosivt, især i Sydafrika, og det har
sat alle de andre lande omkring Sydafrika i alarmberedskab.
• Botswana har indført en 'shot to kill' -politik, hvilket betyder, at
krybskyttere bliver skudt, hvis de bliver fanget med horn. De
andre lande drøfter andre løsninger som at udlodde rettigheder
til at skyde fx et næsehorn, som er i vejen for de yngre hanner.
Det er gjort i Namibia.
• Som det fremgår af tabellen, er der i perioden 2000 til 2007
blevet dræbt mellem syv og 25 næsehorn i Sydafrika. I 2008 steg
tallet til 83, og det er gået eksplosivt op siden; fra 362 i 2011 op
til 1.218 i 2016. Med 1.218 dræbt i 2016 - heraf de allerfleste i
Kryger Nationalpark - kan næsehornene i løbet af tre år være
udryddet i parken – selvom de selvfølgelig vil være sværere at
finde efterhånden, som der bliver færre og færre af dem.
• Kryger Nationalpark, hvor de fleste af næsehornene i Sydafrika
er, har (i 2017) måske 3.200 næsehorn tilbage - 2.600 hvide og
600 sorte - og hvert døgn bliver i gennemsnit 2,8 næsehorn
dræbt.
• Salget er steget, bl.a. fordi antallet af kinesere, der kan betale for
næsehornspulver, er stigende. Det er primært det kinesiske
marked, der aftager næsehorn, og det er Vietnam, der er
mellemleverandør.

Private farmere og legalisering af salg af horn
• Der findes flere private farmere, som vil sikre næsehorn fra
udryddelse.

• Formanden (2017) for private farmere af hvide og sorte næsehorn,
Pelham Jones, estimerede, at der var 5.000 hvide og 300 sorte
næsehorn på private farme. Det er svært at få konfirmeret, hvor
mange næsehorn der er, fordi det dels er et tal, de ikke gerne vil ud
med, og dels er der ingen, der har et helt klart overblik.
• Han skrev i et åbent brev (publiceret i Wildlife Ranching i 2016) til
minister for miljø, Edna Molewa, at en undersøgelse i 2015 viste, at
85 procent af private farme med næsehorn støtter en legalisering af
handel med horn fra næsehorn.
• En af de private farmere er en meget rig sydafrikaner, John Hume,
som har lavet sin egen park for næsehorn. Han havde i 2017 ca.
1.500 næsehorn, hvoraf de 500 er unger, og alle får deres horn
fjernet, når der er mere end 4 cm fra næseryggen. Han er en
kontroversiel person og har en del kritikere, som mener, han bare vil
tjene penge, mens andre mener, han har fat i den lange ende.
• Han har vundet en retssag mod den sydafrikanske regering, som
han anlagde for at få lov at sælge horn fra næsehorn. Det er ikke
forbudt at købe næsehorn i Sydafrika fra bestemte sælgere – men
det var (i hvert fald i 2017) forbudt at udføre det af landet. Hans mål
er at redde næsehornene ved at legalisere salg af horn. Endvidere
har han fået udvirket, at hans område ikke må overflyves af
sikkerhedsmæssige årsager.

• Vi var på en dagtur i Krüger Nationalpark med en ranger, Mark, som har været guide
og ranger i 18 år. Han sagde, at han ville ønske, at hele verden får øjnene op for, at
næsehorn snart er udryddet.
• Han har samme holdning som John Hume. Efterspørgslen kan man ikke gøre ret meget
ved i en lang årrække, mente han, så det eneste, der hjælper, er oprettelse af farme
med næsehorn, hvor man skærer hornene af under ordentlige forhold med bedøvelse
til salg og samtidig ophæver forbuddet mod salg til udlandet af horn fra næsehorn.
• Hornene gror ud igen, og så kan man 'høste' allerede efter få år. De
sikkerhedsforanstaltninger, der skal til for at sikre næsehornene, vil være ganske
omfattende for at forhindre krybsskyttere i at dræbe næsehorn med selv små horn.
• I Kryger Nationalpark ligger der horn for ca. otte milliarder dollars gemt i en boks
(formentlig under jorden). Hornene er konfiskeret fra krybskyttere eller kommer fra
projekter som Care for Wild og ejes af staten Sydafrika. De horn kan man starte med at
sælge, når forbuddet ophæves, og samtidig kan man bruge nogle af pengene på at
etablere næsehornsfarme.
• En af slangeeksperterne i Namibia, som vi kom til at tale med om
næsehornsproblemet efter et slangeforedrag, han holdt, foreslog det samme. Som
han nævnte; det er ikke prøvet endnu?
• At skære hornene af de nuværende næsehorn - dem, der lever vildt – er ikke en
mulighed. De skal bruge hornene til at forsvare sig med især overfor elefanter.
• Desværre sker der også det, at krybskyttere, som opsporer næsehorn og finder ud af,
at det har fået skåret hornet af, dræber det alligevel. Det gør de for ikke at bruge tid på
det samme næsehorn igen i morgen. Og i øvrigt vil stumpen på måske 1 kg kunne
sælges for 58.000 dollars ifølge rangeren Mark. Nogle siger, at prisen pr. kg. er helt
oppe på 200.000 dollars.

• At ændre på kinesernes tro på næsehornsmidlet kan man vist
godt glemme. Og det er måske slet ikke den rigtige
indgangsvinkel heller. Der er flere, der siger nu, at det ikke er et
spørgsmål om, at kineserne tror, det virker - det er mere et
statussymbol at kunne vise, at man er rig nok til at have et
næsehorn i sin besiddelse.
• De bruger det derfor ikke kun som lægemiddel, men som et
symbol på deres rigdom.
• Det, der gør det ekstra svært at bekæmpe krybskytteri, er, at der
er så mange led, der tjener penge på det (fra vagter, der kan
bestikkes, til dem, der organiserer jagten på næsehorn, som i
visse tilfælde har meget avanceret udstyr: helikoptere, særlige
våben m.v. fra - mener mange hernede - højt placerede
embedsmænd). Og det er så store penge, at mange lader sig
friste.
• I foråret 2017 blev en leder af vagterne i Kryger National Park
fanget med to horn i sin bil, og det var horn, der var skåret af for
nylig. I et andet tilfælde, hvor man jagtede og fandt bilen med
horn fra et næsehorn, der var blevet dræbt, ved grænsen til
Mozambique, havde bilen fået politiekskorte.
• Det siger noget om, hvor svært, det er at få de rigtige
medarbejdere, som ikke kan bestikkes, og hvor svært det er at
sikre næsehornene.
• Handlen med næsehorn er en større indtægtskilde, end handlen

Villabyerne 05.05.2017.

• Da jeg tog videre, havde jeg været på Care for Wild i 7
uger, og det er meget lang tid at være samme sted både
ift., hvad der er typisk for frivillige, men også for mig. Jeg
kunne godt have nøjedes med 2-3 uger, men så havde jeg
måske ikke oplevet det samme, eller også skulle jeg have
været uhyre heldig med at være her, når det spændende
skete som afhorning af næsehorn og modtagelse af et lille
næsehorn fra Krüger Nationalpark.
• Projektet er absolut værd at være på, og det er
mærkeligt, at her ikke er flere danskere. Jeg vil, når jeg
engang forhåbentlig igen er på safari, med glæde og
ydmyghed tænke tilbage på denne periode, hvor jeg fik
lov at være så tæt på de fantastiske dyr. Det var også
fantastisk at opleve projektet sammen med min søn.

• En af de forrige frivillige havde skrevet på væggen i sin
hytte: "Stay strong my gentle giants." Det er smukt, synes
jeg.

• I weekenden, da jeg skulle derfra, havde det regnet –
storregnet – og jeg havde ligget i min hytte søndag nat og
hørt, hvordan det bare blev ved og ved og tænkt: Gad
vide, om jeg kan komme herfra?
• Jeg blev kørt til hovedporten af Petronel. Her viste det sig,
at chaufføren, der skulle køre mig til Lufthavnen, var kørt
fast ca. 7 km fra hovedporten. Så vi måtte vende om og
prøve en anden udgang – tættere på hovedlandevejen.
Da vi kom dertil, var chaufføren blevet hjulpet fri, så han
ventede, og her var der asfalt. Vi kørte i 5 min, og så så vi,
at der var et stort trafikuheld, som spærrede begge
vejbaner op ad en stejl bjergstigning. Bilerne holdt i en
flere km lang kø.
• Chaufføren kendte en anden vej - 100 km længere - og
den tog vi. Det var en fin rute, og jeg fik set nogle af
minerne i området, men han kørte mindst 100 km i
timen, så det blev en hæsblæsende tur til lufthavnen,
men jeg nåede flyveren.
• Billedet er fra Tsitsikamma – på Garden Route
strækningen – hvor jeg afsluttede orloven med en 14
dages tur sammen med 3 andre og en guide. Hunden
kunne jeg ikke lade være med at tage et billede af, for den
var bare megastor.

Pause

Mangetti

Life line
clinic

Neuras

Kanaan

Namibia
N/a´an ku se
som betyder
God protect us
San udtryk.

Fakta om Rapid Response Unit
• Rapid Response Unit dækker 25% af
Namibia, hvor 80% af farmerne ringer og
60% lytter i følge N/a' an ku se.
• Der skal et vist overtagelsesgen til, for at
farmeren accepterer at give et halsbånd
på. Argumentet er, at hvis farmeren
skyder en leopard, som ikke er den, der
dræber, så vil der være et hul, som bliver
fyldt ud af en anden leopard.
• Nogle af de mest "hardcore" farmere
skyder leoparden alligevel og ødelægger
halsbåndet.
• Det er et stort arbejde at sikre
sameksistens mellem farmerne, de lokale
og de vilde dyr. Men det kan lade sig gøre.
• Jeg fik demonstreret, hvordan N/a' an ku
ses filosofi: "Mennesker og vilde dyr kan
leve og trives sammen" fungerer.

Filmklip 8 om fodring af geparder i Neuras

Filmklip 9 om fodring af geparder i Harnas

10 Filmklip dans af San

11 Filmklip Herero dans

Om forskellen på at være frivillig og turist

• ”Forskellen på at være turist og frivillig er, at som turist
betaler du dobbelt så meget, får den halve information, og
nogle gange får du også forkerte informationer fra guiden."
Det er en udtalelse fra researcheren på Kanaan.
• Jeg har været heldig at opleve ting, som turister ikke
kommer i nærheden af og haft kontakt med farmere,
lokalbefolkningen og skolebørn i Mangetti, San Bushmen
m.m.
• Som frivillig betaler man ikke nær den pris, som turister
betaler, men vi bor også meget anderledes. I telte eller
værelser, som vi deler med andre af samme køn. Toilet og
bad foregår enten - hvis man er i telt - i et rum, man kan
låse, og som deles af to/tre telte - eller hvis man sover på
værelser - i et større fællesrum, hvor badene bare har et
forhæng foran. Man kan i øvrigt heller ikke låse værelserne
eller teltene.
• Transportformen som frivillig er også noget anderledes. De
fleste gange skal vi stå på ladet af en truck, når vi skal ud og
fodre carnival (leoparder, geparder, løver, vilde hunde), når
vi skal ud til de steder, hvor vi skal reparere vejen, eller som i
Mangetti rundt i området - som er meget stort 3000 km2.
• Når vi skal op på trucken, skal vi enten hoppe op bagpå eller
bruge hjulet i en af siderne og så svinge benet over
stålrørene, der er rundt om ladet. Der er ingen trappe.
I Mangetti sad vi på ladet af trucken på alle turene - også de
lange - og her er der en del hegn, som skal åbnes og lukkes.

Mount Nelson Hotel
i Cape Town og
hjemme igen

•

http://gentofte.lokalavisen.dk/rejsebrev-lokal-politiker-gaar-til-haande-i-namibia-/Lokale-nyheder/20170301/artikler/702289266/1048

•

http://gentofte.lokalavisen.dk/rejsebrev-krybskytteriet-der-bare-ikke-vil-gaa-vaek-/Lokale-nyheder/20170505/artikler/705059907/1048

•

https://www.alott.dk/WILDLIFE-arbejde-med-dyr/Wildlife-AFRIKA/M%C3%98D-EN-DELTAGER--Afrika/Brigitta-i-Namibia-og-Sydafrika

Politiken havde søndag d. 24.september 2017 et tema om Afrika, og her læste jeg en artikel om krybskytteri af Poul Husted. Det fik
mig til at skrive til ham og vedhæfte en tekst om al det, jeg har nævnt ovenfor om næsehorn og krybskytteri. Han svarede tilbage, at
han ville gemme mit skriv i sit arkiv, for han har planer om på et senere tidspunkt at lave noget om krybskyttere.

• Rhino Sanctuary - Orphan Rhino Rescue - Care For Wild Africa
www.careforwild.co.za
Care For Wild is the worlds biggest orphan rhino sanctuary, dedicated to the
rescue, rehabilitation and release of rhinos orphaned by poaching & disaster.
• På www.Iucnredlist.org (Internationale Union for Conservation and Nature) kan
man se oversigter over dyr truet af udryddelse, alvorligt truet af udryddelse,
sårbare m.v.
• På www.stoprhinopoaching.com kan man få et overblik over omfanget af dræbte
næsehorn. På samme webside kan man se forfærdelige billeder af dræbte
næsehorn.
• Www.cites.org (Convention om International Trade in Endangered Species)
regulerer bl.a. handlen med rhino horn.
• BBC har lavet en dokumentar om Care for Wild Sydafrika i 2015 med titlen
"Natures Miracle orphanage.”
• https://www.conservationafrica.net/
• https://www.rhinoalive.com/dt_team/pelham-jones/
Pelham Jones (Chairman of the Private Rhino Owners Association (PROA)

