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Rehabiliterings Center: Nyaru Menteng
Ankomst dato: 16 Oktober 2002
Alder: 6 år

Køn: han 
Vægt: 28 kilo
Tidligere niveau: 
Gruppe 16-17 skovskolen

Nuværende niveau: 
Gruppe 9, skovskolen
Sundhedstilstand: God

Siden sidste opdatering har der været en del om-
strukturering i Skovskolen på rehabiliteringscenteret 
Nyaru Menteng. Tidligere bestod Skovskolen af 17 
grupper, men nu er der kun 9 grupper med 14-20 
unger i hver. De grupper, som normalt befandt sig  
i det samme område i skoven, er nu blevet slået 
sammen til en gruppe i stedet for to. Grunden til 
sammenlægningen er, at det er meget lettere for  
babysitterne og teknikerne at sammensætte velfun-
gerende grupper og lære orangutangerne at kende. 
For Madsen vedkommende betyder det, at han er 
rykket fra gruppe 16-17 til gruppe 9.

Madsen har fået rigtig mange venner i gruppe 9, 
men den han leger mest med, er en orangutang der 
hedder Tuhe. Madsen og hans venner i gruppe 9 
bliver ikke længere overvåget af babysittere. De er 
nemlig så store nu, at de skal til at lære at stå på 

egne ben. Samtidigt er orangutangerne i gruppen 
ved at være så stærke, at babysitterne ikke længere 
kan styre dem. Det er teknikerne, som hovedsage-
ligt er mænd, der tager sig af dem nu. 

Madsen er den orangutang i gruppe 9 der oftest 
stikker af og besøger de andre grupper, og der er 
mange af babysitterne, der er bange for ham, fordi 
han godt kan finde på at bide. Når Madsen stikker af 
til de andre grupper, prøver babysitterne at undgå 
at gøre ham sur ved at tilbyde ham mælk og frugter. 
Nogle gange må babysitterne endda overlade deres 
hængekøjer til Madsen for at holde hans tempera-
ment i ro. Ja, man kan vist roligt sige, at Madsen er 
ved at blive en rigtig mand, man skal respektere. 
Og det er et godt tegn på, at han snart er klar til at 
erobre regnskoven.

Madsen


