
BOS Danmark

Dit bidrag gar til din orangutang og de andre fora=ldrel0se unger pa rehabili-
teringscenteret i Nyaru Menteng. Det ga=lder mad, pleje og eventuelt medicin,
hvis orangutangerne bliver syge.

St0tten gar ogsa til at sikre orangutangerne et sted at bo, nar de er blevet
voksne og klar til at blive sat frio Det sker gennem BOS's arbejde med at beskytte
eksisterende regnskov og til at genplante omrader, der er blevet fa=ldet.
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Pa vegne af BOS Danmark
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Nita
Den 13. november 2008 fik de ansatte pa Lone Drbscher Nielsens orangutangcenter

Nyaru Menteng et tip om, at to orangutangunger blev holdt som kc:eledyr i en landsby.

Lones redningshold skyndte sig at kore af sted for at redde de to orangutanger.

Den ene af orangutangerne - en pige - blev holdt som kc:eledyr hos en familie, som havde

gjort deres bedste for at tage sig kc:erligt af hende. De havde behandlet den lille orangutang-

pige, som om hun var deres egen baby.

Selvom orangutangungen havde faet masser af kc:erlighed og omsorg, tog redningshol-

det hende alligevel med sig. Orangutanger er ikke kc:eledyr, men horer til i skoven, hvor de

kan live et frit orangutangliv. Redningsholdet forklarede familien, at det er ulovligt at holde

orangutanger som kc:eledyr. Heldigvis skulle der kun en kort snak til, for familien forstod,

at de blev nodt til at give slip pa hende. De overdrog hende frivilligt til redningsholdet med

ordene: "Vi har vc:eret kede af at se vores "baby" vokse op uden nogle venner."

Familien havde kaldt den lille orangutangpige Nita. Hun virkede sund og rask, og familien

fortalte redningsholdet, at de tog hende i brusebad hver dag.

Den anden orangutang, der blev holdt som kc:eledyr i samme landsby, blev ogsa konfiske-

ret, og sa kunne redningsholdet vende tilbage til Lones center med de to unger. Her blev de

undersogt af dyrlc:egerne, der gc:ettede pa, at Nita var 18 maneder gammel. Hun vejede 6

kg.
Efter at have vc:eret i karantc:ene, blev Nita flyttet over i bornehaven. Her blev hun sat

sammen med de yngste orangutangunger, da hun ikke havde den mindste forstand pa at

klatre i trc:eer. Det viste sig ogsa at vc:ere svc:ert at fa hende til at spise frugt og drikke mc:elk

som de andre orangutanger. Hun havde nemlig vc:eret vant til at leve af kage og tel

Fra Nita ankom til centeret og til et ar senere, har hun kun taget tre kg pa, da hun stadig

ikke er meget for at spise orangutangmad. Hun vejer nu ni kg.

Nita undgar de andre orangutanger og holder sig tc:et til sin babysitter dagen igennem.

Det bliver et stort arbejde for babysitterne at rehabilitere hende, sa hun en dag kan vende

tilbage til et Iiv som fri orangutang i regnskoven. Men babysitterne giver ikke op - de ved,

at det kan Iykkes!



Nita

Nita er en kcer, lille orangutangpige,
der elsker at lege med sine venner
Chili og Peanut i b0rnehaven p~ Lones
center Nyaru Menteng. Om dagen
lcerer Nita at klatre i trceer, men hun
er stadig lidt usikker og t0r ikke klatre
scerligt h0jt op.

Andre gange er Nita dog fuld af selvtil-
lid, som n~r hun g~r p~ unders0gelse
i b0rnehavens lille skov sammen med
sine venner. S~ er hun gruppens leder

og lcerer de andre unger at stikke af fra babysitternel

Nita elsker at pr0ve de nye frugter, som orangutangerne bliver
fodret med alt efter ~rstiden. For tiden er hendes yndlingsfrugt
rambutan. N~r hun ser babysitterne, skynder hun sig hen til dem
for at tigge rambutan-frugter og en t~r mcelk.

For 0jeblikket er der regntid p~ Borneo, og hver dag kommer der
et stort tropisk regnskyl. N~r det er holdt op med at regne, ved
Nita ikke noget bedre end at rulle sig i mudderet og bliver rigtig
godt beskidt. Bagefter vii hun op p~ sk0det af en af babysitterne
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og have en nussetur, s~ babysitteren ender med at vcere lige s~
beskidt som Nita.

Nita er ved at lcere at bygge reder. Hun har det med at blive noget
ut~lmodig og frustreret, for hun har aldrig f0r vceret n0dt til selv at
s0rge for den slags. Hun blev konfiskeret fra en rig familie, der tog
sig af hende, som var hun en lille prinsesse. Nita har m~ttet sande,
at det er noget ganske andet at skulle g0re tingene selv'

I sin tidligere "familie" drak Nita te med sukker hver morgen og af-
ten, hun spiste snacks, mens hun s~ tv, og hun var i bad hver dag.
Det har ogs~ cendret sig i hendes nye liv p~ centeret. Babysitterne
behandler hende som enhver anden orangutangunge og ikke som
en forkcelet lille prinsesse. Hendes menneskesnacks er byttet ud
med frugt fra skoven, og i stedet for at se tv leger hun i skoven.

Det kommer nok til at tage lidt tid for Nita at vcenne sig helt til
livet som en "rigtig" orangutang. Babysitterne opmuntrer hende til
at vcere med til forskellige aktiviteter i b0rnehaven, der skal lcere
hende de fcerdigheder, en orangutang har brug for. De fcerdigheder
f~r hun brug for, n~r hun inden for ncermeste fremtid rykker op i
skovskolen.

K0n: Hunk0n
Vcegt: 12 kg
Tidligere niveau: Socialiseringsbur 3

Nuvcerende niveau: B0rnehaven
Helbredstilstand: Sund


