
Mange af vores adoptionsfora=ldre og medlemmer har spurgt, 
hvordan hverdagen egentlig er pa centeret i Nyaru Menteng. 
Her er en kort beskrive lse af en typisk dag. 

En dag i bflJrnehaven 

Morgenritualer: 
De kvindelige dyrepassere og babysittere m0der 
klokken halv syv, og de gar straks i gang med at g0re 
mcelk og frugt klar. De mindste far deres mcelk, mens 
de stadig er i buret. De lidt celdre far f0rst noget at 
spise senere, ellers bliver de bare dovne ag gider ikke 
ga med ud i skoven. Ungerne tjekkes og vejes regel
mcessigt for at sikre, at de har det godt. 

Af sted til skoven: 
Orangutangerne er delt i hold af 8-10 unger pa no
genlunde samme alder. Ved attetiden tager de af sted 
i samlet flok med deres to babysittere ud i skaven . 
Der er lavet et stisystem fra centeret ud i den ncerlig
gende skov, men for at na helt ud til "b0rnehaven" ma 
babysitterne ofte ga gennem mudder og vand under
vejs for at na frem. Orangutangerne svinger sig blot 
gennem skoven. 

En dag i det gr0nne: 
I l0bet af dagen Ieger orangutangerne frit i trceerne . 
Alt efter alder og farmaen tager orangutangungerne 
pa sma udflugter, men de Iader aldrig deres mor ude 
af syne - i dette tilfcelde deres babysitter. Gruppen 
opholder sig det samme sted hele dagen, ag babysit
tere s0rger for at aile orangutangerne kravler mest 
muligt i trceerne. De skal nemlig lcere at klare sig 

selv. Ungerne far frugt og mcelk i l0bet af dagen, sam 
babysitterne har taget med ud i skoven. Der er ogsa 
hcengek0jer, sam bade babysittere ag orangutanger 
bruger til at hvile i. 

Hjem til aftensmad: 
De mindste unger vender tilbage til centeret ved fireti
den. De sma kommer f0rst hjem, dermed undgar man 
at de lidt celdre overfuser dem og spiser deres mad. 
Bagefter Ieger ungerne i det store aktivitetsomrade 
med legestativer, tove og gamle bildcek. Maden bliver 
serveret ad libitum, men babysittere holder 0je med, 
at aile far noget at spise. Der serveres frugt, gr0nt
sager og derefter mcelk tilsat vanilje eller kakao. Nar 
maverne er fyldte flyder hele grcesplcenen med trcette 
orangutanger, der ligger pa ryggen med deres apspi
lede maver ag tunge 0jenlag. 

Go nat: 
Ved femtiden skal de mindste i seng, samtidig med at 
de lidt celdre er ved at komme ind fra skoven. De er 
afte trcette efter en lang dag, sa babysittere samler 
ungerne i trilleb0re og k0rer dem hen til deres inden
d0rs bure. De far store friske blade, som de lidt st0rre 
unger begynder at bygge reder af, og nar solen gar 
ned ved sekstiden igen, er kun nogle fa dyrepassere 
tilbage for at holde 0je natten igennem. 


