
Kære Kruuse!
!
Vi har nu endelig fået sat os ned og skrevet lidt om vores fantastiske tur til Nepal her i sommer.!
Først og fremmest vil vi sige rigtig mange tusind tak for den flotte donation til KAT center. Man 
kunne mærke hvor stor en forskel det gjorde, og selv de mest basale ting som handsker og kanyler 
var virkelig i underskud der nede.!
!
Da vi ankom til Kathmandus lufthavn blev vi mildest talt overvældet. Man kan snakke om et 
kulturschok der nok sjældent opleves. Kaos, mennesker og biler over alt samt larm alle vegne.!

!
Vi tog en taxa til KAT centeret, som lå lidt uden for selve Kathmandu. Da vi ankom til centeret var 
det første der mødte os 30 skønne hunde i alle størrelser, udseender og personligheder. Centerets 
leder hed Pushkar og han tog imod os med meget stor glæde og varme. Vi fik et stort værelse helt 
for os selv på 1. sal (over selve centeret), og vi fik givet dem donationen fra jer. De var meget 
overraskede over den store kuffert kun indeholdte ting til deres praksis, og de var meget rørte.!
!
Selve KAT centeret (Kathmandu Animal Treatment Centre) er grundlagt af Jan Salter fra UK, men 
bliver til dagligt drevet af to lokale dyrlæger, Bidur og Prabin samt tre hjælpere, Ram, Dombar og 
Mohan. Her ud over var der dagligt flere frivillige til stede til at hjælpe.!
!
KAT centerets vigtigste opgaver er at få antallet af gadehunde i Kathmandu nedsat drastisk, samt 
at sørge for sikre omgivelser for både hunde og mennesker. Dette gør de ved hjælp af to 
programmer: Animal Birth Control og Rabies vaccination.!
!
!
!
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Dagligt indfanges omtrent 6-10 gadehunde, som undersøges for skader, sygdomme mv. og 
efterfølgende neutraliseres og rabies vaccineres. De fleste hunde udsættes hvor de blev fanget, og 
der er ofte kontaktpersoner involveret der kender hundene og tager sig af dem. Få af de indfangne 
hunde bliver på KAT centret og sættes til adoption.!
Ud over de daglige ture rundt, kan folk også selv henvende sig med egne dyr og dyr de ser i 
gaderne, og få dem gratis indlagt og behandlet.!
Alle undersøgelser, operationer mv, er gratis og fungerer ud fra donationer, både fra lokale og fra 
frivillige samt turister.!
!
Forholdene på stedet var noget lavpraktiske. Der var ikke så mange remedier, men hvad der var 
blev til gengæld udnyttet rigtig godt. Der var omkring 30 bure til indlagte hunde og derudover var 
der et opbevaringsrum, foderrum, operationsrum samt konsultation. KAT centeret var for nyligt 
flyttet til den nuværende lokation og var stadig ved at finde sig til rette og få bygget rummene 
færdigt.!

!
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Hver dag var der mange timers strømafbrydelse, da hele 
Nepal ikke kunne få strøm på samme tid. Derfor måtte en 
backup generator være hjælpen når der intet andet var. 
Det gjorde dog ikke den store forskel da der næsten ingen 
elektriske apparater var på stedet. Det mest 
højteknologiske var et mikroskop der skulle have lys fra 
solen dirigeret ind på et spejl for at få underbelysning. 
Dette vanskeliggjorde diagnosticeringen meget, og rigtig 
mange af hundene kunne ikke få stillet endelige diagnoser.!
 !
Vores opgave på stedet var i starten lidt svær at finde rede 
i. Vi assisterede i operationer, hjalp med medicinering og 
diagnosticering og gav en hånd med i alt fra at slå græs 
med store bøjede knive til at bygge konsultationsrum!
!
Vi valgte under opholdet at tage en tur ud for at se landet. 
Nepal er et ubeskriveligt smukt land når først man kommer 
20km uden for hovedstaden. Selv i monsun tiden var 
indtrykkene overvældende. Bjerge, søer og jungler er bare 
nogle af de få ting man oplever på sin tur, og vi kan varmt 
anbefale Nepal som rejsemål for alle andre.!
Nepal er et meget fredeligt land med indbyggere der er 
utroligt næstekærlige. Stort set alle i Nepal er både 
Hinduister og Buddhister. Deres syn på alt her i verden er 
meget anderledes end hvad man er vant til, og det er 
utroligt fascinerende at få et indblik i.!
Nepalesernes syn på levende væsener afspejles i høj grad 
også i deres engagement for hundene på KAT centeret, og 
vi har været meget lykkelige over at kunne gøre en lille 
forskel i denne sammenhæng.!
!
Endnu engang vil vi både på vores og KAT centerets 
vegne sige tak til KRUUSE for en flot donation, som har hjulpet med til at gøre en forskel for rigtig 
mange hunde og mennesker i Nepal.!
!
Mange nepalesiske hilsner fra!
Tanja Vedel og Anders Popp Thyme, Dyrlægestuderende på Københavns Universitet
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