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Vi	  vil	  gerne	  takke	  Jer	  mange	  gange	  for	  Jeres	  donation	  i	  forbindelse	  med	  vores	  ophold	  ved	  
Grenada	  SPCA	  Animal	  Shelter	  på	  øen	  Grenada	  i	  sommeren	  2014.	  Jeres	  fornemme	  donationer	  
blev	  modtaget	  med	  stor	  glæde	  af	  GSPCA	  og	  dets	  medarbejdere,	  og	  nedenfor	  ses	  et	  billede	  da	  
donationerne	  blev	  overleveret	  ved	  ankomsten.	  
	  

	  
	  
Grenada	  SPCA	  Animal	  Shelter	  er	  ét	  af	  de	  få	  dyrlæge	  tilbud	  på	  øen	  Grenada	  i	  Caribien.	  Shelteret	  
ledes	  af	  Dr.	  Sharon	  Sage	  der	  er	  uddannet	  dyrlæge	  og	  tidligere	  har	  undervist	  ved	  University	  of	  
Grenada.	  Hun	  er	  leder	  af	  den	  grenadinske	  gren	  af	  foreningen	  SPCA,	  hvortil	  der	  er	  tilknyttet	  et	  
shelter	  og	  en	  klinik,	  beliggende	  i	  hjertet	  af	  Grenadas	  hovedstad,	  St.	  George.	  	  
Den	  daglige	  drift	  af	  klinikken	  varetages	  af	  én	  fastansat	  dyrlæge,	  én	  veterinærsygeplejerske	  og	  
to	  klinikassistenter,	  samt	  en	  sekretær.	  Derudover	  er	  den	  afhængig	  af	  frivillige	  der	  kommer	  og	  
hjælper,	  og	  i	  ligeså	  høj	  grad	  afhængig	  af	  de	  donationer	  de	  modtager.	  
	  
GSPCA	  tilbyder	  lokalebefolkningen	  billig,	  og	  nogle	  gange	  gratis,	  dyrlægebehandling	  af	  deres	  
kæledyr,	  med	  alt	  fra	  trauma	  til	  vaccinationer	  og	  mindre	  kirurgiske	  indgreb.	  Organisationen	  
gør	  derudover	  et	  stort	  arbejde	  for	  at	  kontrollere	  den	  lokale	  bestand	  af	  herreløse	  hunde	  ved	  at	  
sterilisere/kastrere	  alle	  herreløse	  hunde	  der	  kommer	  igennem	  shelteret,	  tilbyde	  ejere	  billig	  
kastration/sterilisation	  af	  deres	  kæledyr	  og	  køre	  ud	  i	  de	  mere	  isolerede	  områder	  og	  af-‐
holde”clinics”	  (dvs.	  at	  dyrene	  bliver	  steriliseret	  eller	  kastreret	  på	  stedet	  i	  telte	  opsat	  til	  formå-‐
let,	  således	  de	  lokale	  ikke	  selv	  skal	  komme	  ind	  med	  dyrene).	  Derudover	  er	  de	  også	  vigtige	  i	  
forbindelse	  med	  vaccinationen	  af	  hunde	  og	  katte	  på	  øen.	  



	  
Typen	  af	  patienter	  der	  kom	  igennem	  klinikken	  varierede	  meget.	  Vi	  oplevede	  alt	  fra	  simple	  
cases	  hvor	  ejere	  kom	  ind	  med	  kæledyr	  til	  den	  årlige	  vaccination	  til	  hunde	  (især	  hvalpe)	  infice-‐
rede	  med	  parvovirus	  der	  lå	  for	  døden	  og	  som	  krævede	  massiv	  medicinsk	  behandling.	  	  
I	  høj	  grad	  så	  vi	  også	  herreløse	  hunde	  og	  katte	  blive	  bragt	  ind	  i	  klinikken,	  der	  led	  af	  fejlernæ-‐
ring,	  dehydrering,	  traumer	  og	  endo-‐/ektoparasitter	  i	  et	  større	  eller	  mindre	  omfang.	  I	  den	  
forbindelse	  var	  der	  både	  solskinshistorier	  hvor	  patienter	  kom	  sig	  fuldstændigt	  og	  blev	  
omplaceret	  i	  nye	  hjem,	  men	  desværre	  oplevede	  vi	  også	  tragiske	  skæbner	  der	  ikke	  stod	  til	  at	  
redde	  og	  som	  måtte	  aflives.	  
	  

	  
	  
Vi	  tilbragte	  hhv.	  4	  og	  7	  uger	  ved	  shelteret,	  hvor	  vi	  arbejdede	  5	  dage	  om	  ugen	  fra	  8-‐16.	  Under	  
opholdet	  hjalp	  vi	  blandt	  andet	  til	  med	  at	  den	  daglige	  drift	  af	  klinikken,	  assisterede	  ved	  diverse	  
behandlinger,	  tog	  os	  af	  indlagte	  patienter	  og	  udførte	  diagnostiske	  tests.	  Vi	  assisterede	  
derudover	  vi	  under	  operationer	  og	  steriliserede/kastrerede	  selv	  hunde	  og	  katte,	  hvorved	  vi	  
fik	  finpudset	  vores	  kirurgiske	  færdigheder.	  Alt	  sammen	  noget	  der	  ellers	  ikke	  er	  så	  store	  
muligheder	  for	  herhjemme	  i	  Danmark	  udenfor	  universitetshospitalet,	  og	  som	  uden	  tvivl	  vil	  
komme	  os	  til	  gavn	  resten	  af	  uddannelsen	  og	  senere	  i	  vores	  karriere.	  	  
Udover	  ovenstående	  gav	  vores	  ophold	  os	  også	  en	  unik	  indsigt	  i	  livet	  og	  den	  daglige	  gang	  på	  en	  
dyrlæge	  klinik	  med	  få	  ressourcer	  til	  rådighed,	  og	  opholdet	  på	  Grenada	  gav	  os	  nye,	  
uforglemmelige	  kulturelle	  indtryk	  og	  nogle	  storslåede	  naturoplevelser.	  
	  
Mange	  tak	  for	  støtten	  i	  forbindelse	  med	  vores	  ophold.	  Venlig	  hilsen	  
	  
Andreas	  Godsk	  Nielsen	  	   &	   Frederik	  Fabricius	  


