
Hej	  Kruuse.	  	  

I	  sommers	  var	  jeg	  i	  England,	  hvor	  jeg	  brugte	  5	  uger	  på	  Vale	  Wildlife	  Hospital	  og	  Rehabilitation	  Centre,	  som	  var	  
meget	  glade	  for	  det	  materiel,	  som	  I	  sponsorerede	  til	  dem.	  Vale	  Widlife	  Hospital	  blev	  grundlagt	  af	  Caroline	  Gould	  
i	  1984,	  som	  ønskede	  at	  gøre	  en	  forskel	  for	  alle	  de	  vilde	  dyr,	  som	  kommer	  i	  problemer,	  når	  mennesker	  og	  dyr	  
lever	  tæt	  på	  hinanden	  i	  byområder.	  Vale	  Widlife	  Hospital	  tager	  sig	  årligt	  af	  omkring	  4,000-‐4,500	  fugle,	  reptiler	  og	  
pattedyr,	  hvilket	  omfatter	  (men	  ikke	  begrænser	  sig	  til)	  hjorte,	  pindsvin,	  ræve,	  grævlinge,	  falke,	  musvitter,	  
slanger,	  flagermus,	  krager,	  harer,	  musvåger,	  mus,	  måger	  og	  mange,	  mange	  flere.	  Vildtplejestationen	  er	  afhængig	  
af	  donationer,	  da	  de	  igen	  støtte	  får	  fra	  myndighederne,	  så	  materialerne	  fra	  Kruuse	  faldt	  på	  et	  tørt	  sted.	  

	  
Et	  ungt	  pindsvin	  modtager	  væsketerapi	  med	  en	  Kruuse	  sprøjte	  og	  nål.	  

På	  et	  hospital	  som	  Vale	  er	  der	  9	  fuldtidsansatte,	  1	  dyrlæge	  på	  deltid	  samt	  et	  stort	  antal	  frivillige,	  som	  tilsammen	  
løfter	  opgaven	  om	  at	  tage	  sig	  af	  de	  mange	  dyr,	  som	  hver	  dag	  strømmer	  ind	  og	  har	  brug	  for	  omsorg	  og	  pleje,	  
enten	  fordi	  de	  er	  kommet	  til	  skade,	  eller	  fordi	  de	  er	  blevet	  forældreløse.	  Hospitalet	  har	  døgnåbent	  og	  er	  altid	  
bemandet,	  således	  at	  alle	  trængende	  dyr	  kan	  blive	  tilset	  og	  få	  den	  hjælp,	  som	  de	  har	  brug	  for	  døgnet	  rundt.	  I	  
den	  tid	  jeg	  var	  ved	  Vale,	  skete	  det	  flere	  gange,	  at	  vi	  midt	  om	  natten	  blev	  tilkaldt	  af	  politiet,	  som	  stod	  med	  et	  
trafikramt	  dådyr,	  der	  skulle	  sederes	  og	  tages	  med	  tilbage	  til	  behandling	  på	  hospitalet.	  Udover	  det	  var	  jeg	  også	  
med	  ude	  for	  at	  indfange	  tilskadekomne	  ræve,	  svaner,	  duer,	  måger,	  egern	  og	  meget	  mere.	  De	  fleste	  dyr,	  som	  
kommer	  til	  Vale	  Wildlife	  Hospital,	  bliver	  dog	  indleveret	  af	  de	  lokale,	  som	  indfagner	  og	  bringer	  de	  nødstedte	  dyr	  
til	  det	  erfarne	  personale	  hos	  Vale.	  	  



	  
En	  olie-‐indsmurt	  due	  får	  antibiotika,	  efter	  dens	  første	  sæbebad	  for	  at	  skylle	  olien	  væk.	  

I	  min	  tid	  hos	  Vale	  brugte	  jeg	  meget	  tid	  sammen	  med	  dyrlægen,	  som	  kom	  på	  stedet	  to	  dage	  om	  ugen,	  for	  at	  se	  til	  
de	  mest	  komplicerede	  og	  tilskadekomne	  patienter.	  Sammen	  med	  ham	  var	  jeg	  med	  til	  at	  amputere	  et	  bagben	  på	  
et	  pindsvin,	  tage	  blodprøver	  fra	  6	  grævlingeunger,	  obducerede	  to	  ræveunger,	  sy	  mange	  sår	  og	  skrammer	  
sammen,	  tjekke	  øjne	  på	  rovfugle,	  tjekke	  fæcesprøver,	  indsamle	  vævsprøver	  og	  meget	  mere.	  Han	  vil	  helt	  sikkert	  
også	  få	  stor	  glæde	  af	  de	  handsker	  og	  afdækningsmaterialer,	  som	  Kruuse	  donerede	  til	  vildtplejestationen.	  	  

	  
Et	  pindsvin	  under	  anæstesi	  før	  dens	  bagbensamputation	  

Jeg	  havde	  5	  lærerige	  og	  travel	  uger	  i	  England,	  og	  bade	  jeg	  og	  Vale	  vil	  gerne	  sende	  en	  stor	  tak	  til	  Kruuse	  for	  alle	  
de	  materialer,	  som	  de	  donerede	  til	  hospitalet.	  
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