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Billede	  1	  -‐	  Afrejse	  fra	  Kastrup	  Lufthavn	  med	  
56	  kg	  donationer. 

 

”All Animals Deserve a Forever Home” 
Af BSc.med.vet Pipaluk N. S. Andreassen og 

BSc.med.vet Pernille I. B. Møller. 

 

 

Vores historie begynder i sommeren 2013, hvor vi får aftalen om ophold på Paphiakos & CCP 

Animal Welfare i Cypern i hus. Et år senere rejste vi fra Københavns Lufthavn med 56 kg 

donationer i kufferterne. Donationerne havde vi samlet gennem længere tid, og langt de fleste 

medbragte ting blev doneret af Kruuse, men også private donorer gav os ting med. Med en 

hjælpende hånd fra flyselskabet fløj vi og donationerne af sted en tidlig morgen i august 2014.  

 

Den 14. august 2014 kunne vi endelig sætte vores fødder på klinikken. 

Første dag var en oplevelse uden lige. Vi afleverede vores donationer, og med ét, føltes det som at 

være ”julemand” for en dag. Alle var målløse; både dyrlæger, sygeplejersker, ejeren og alle de 

frivillige var på skift en tur i røntgenrummet for at se alle de medbragte donationer. Sjældent er vi 

blevet rørt på sådan en måde, over al den glæde, men gennem de næste uger oplevede vi på egen 

hånd, hvorfor lige netop vores donationer bragte sådan en glæde.  

	  
Billede	  2-‐4	  -‐	  56	  kg	  donationer	  på	  klinikkens	  røntgenbord	  

 

Som en del af opholdet indlogeredes man mod betaling i en lejlighed lige ved siden af klinikken. 

Denne lejlighed blev delt af ca. 4 studerende og tilbød diverse faciliteter. Lejligheden var, udover at 

være tæt på klinikken, også placeret i gåafstand til havnen, stranden og Kings Avenue Mall, hvor 

der fandtes supermarked, restauranter og butikker.  
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Billede	  5	  -‐	  Velankommet	  til	  klinikken 

Billede	  6	  -‐	  Baby-‐havskildpadde	  på	  vej	  
på	  livets	  eventyr 

På klinikken havde vi 8-timers vagter, hvor vi stod for den daglige 

medicinering og behandling (bandagering, sårpleje, fysioterapi mv.) af 

indlagte patienter - og selvfølgelig også TLC (Tender Love Care). Her 

var det en stor hjælp at de fleste af de medbragte donationer var sprøjter 

og kanyler. Det gjorde medicineringen en del lettere, og især 

pilleindgiverne vi medbragte, gjorde tabletindgivelse en del nemmere.  

 

 

 

 

En del af opholdet var at tilegne sig operativ erfaring. Vi udførte neutralisationer selvstændigt inkl. 

anæstesi og medicinering på de hunde og katte, som blev indleveret i forbindelse med TNR-

programmet. TNR står for Trap-Neuter-Release og er en god måde at nedbringe antallet af gadedyr. 

Igen faldt vores donationer på et tørt sted, og specielt de medbragte suturer, nåle og sterile handsker 

var et hit. Dyrlægerne kunne med stor glæde vælge lige netop den rigtige sutur til deres indgreb, og 

vi som studerende kunne med jævne mellemrum skifte nåle under neutraliseringerne. En del af 

vores donationer var også farverige Buster-kraver i alle størrelser, og postoperativt var de især 

velkomne.  

 

Livet udover klinikken tilbød på gode dagsture, solbadning, den famøse Bar 

Street og aftenhygge med medstuderende fra klinikken. 

Vi valgte selv kun at have en fridag og brugte den på en jeep-tur, som bl.a. 

førte os hen til Avakas Gorge - en utrolig flot kløft; Lara Beach - en lækker 

fredet sandstrand, som havskildpadder har valgt som redested, og heldige 

som vi var, oplevede vi baby-skildpadder på vej til livets eventyrer til havs; 

samt en lokal landsbyrestaurant, som serverede lækker meze - mange små 

retter. 

 

Vores tid nede i Cypern og på klinikken har været en rigtig lærerig og spændende oplevelse, da vi 

udover at have forbedret os kirurgisk og klinisk, også har lært hvordan verdenen udenfor ”lille 

Danmark” er.  Under vores ophold i Cypern kunne vi læse om en dyremishandlingssag fra Danmark 
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Billede	  7	  -‐	  Kælne	  og	  løse	  katte	  på	  shelteret Billede	  8	  -‐	  Kærlighed	  ved	  første	  blik	   Billede	  9	  -‐	  Vores	  turguide	  på	  shelterets	  
område 

Billede	  10	  –	  Et	  Facebook-‐tak	  fra	  Paphiakos	  &	  CCP	  Animal	  

Welfare 

i de danske medier - desværre er det i Cypern hverdag at dyr efterlades, mishandles og udsættes for 

andre forfærdelige ting og dermed ikke ”nyheder”. 

Det var derfor en stor ære at hjælpe til på en klinik, som udover private klienter, har at gøre med 

disse dyr. De indkomne dyr behandles og videreformidles fra deres eget shelter, og de beror sig på 

donationer og satte derfor stor pris på de ting, vi fik lov at få med derned. 

Vi synes helt klart at dette sted går efter ordsproget: ”All Animals Deserve a Forever Home”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et stort tak til Kruuse for de mange donationer skal lyde fra både os, og Paphiakos & CCP Animal 

Welfare.  

                             


