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Rehabiliteringscenter: Nyaru Menteng
Ankomstdato: 16. oktober 2002
Alder: Ca. 5 år
Køn: Hankøn

Vægt: Ca. 15 kilo
Rehabiliteringsniveau: Gruppe 16-17, Skovskole
Sundhedstilstand: God

På nuværende tidspunkt er Madsen i gruppe 16-17 sammen med Pundu, Carmen, Bulan og en del 
andre halvstore unger. Madsen bliver fortsat større og større og mere og mere aktiv. Han er ved 
at være lidt af en ekspert i at klatre problemfrit i trækronerne, og han er virkelig ferm til at bygge 
sin egen rede. Som alle de andre grupper i rehabiliteringsprogrammet går Madsen og hans ven-
ner hver dag ud til Skovskolen. Nogle af de andre unger i Madsens gruppe bliver ofte i skoven og 
overnatter, men det gør Madsen aldrig. Af en eller anden grund mangler han ligesom modet til at 
overskride denne barriere. Han føler sig stadig sikrest i sit bur om natten.

Til gengæld er han næsten på alle andre punkter vokset sig mere ”vild”. Han bryder sig ikke om 
at babysitterne, teknikerne eller især fremmede mennesker kommer for tæt på ham. Man skal 
eksempelvis være ekstremt tålmodig, hvis man skal fotografere Madsen, for lige så snart han ser 
en fotograf, skynder han sig op i det højeste træ i nærheden – og der kan han sidde i temmelig 
lang tid.

Men, selvom Madsen er ”vild” og ”farlig” og bruger det meste af sin tid i toppen af træerne, så 
kommer han trods alt stadig ned på jorden, når det er spisetid. Man er vel ikke så meget ”vilddyr”, 
at man takker nej til en gang frisk og lækker fast food.

Nogle gange kan en af hans venner, Truhe, finde på at spille op til leg, mens Madsen samler 
mad. Men, det er Madsen altså for ”voksen” til, og han afviser kontant sin barnlige og umodne 
ven. I stedet samler han stille og roligt sin madration færdig og klatrer kontrolleret op i et højt 
træ, for at spise i fred og ro, mens han har overblik over hele situationen.

Men, denne ”voksne” opførsel og ”vilde” attitude er gode og sunde tegn, for det betyder, at 
Madsen er mere uafhængig af mennesker, end han har været tidligere. Forhåbentlig kan Madsen 
i en snarlig fremtid vende tilbage til hans naturlige levested. Men, før den dag kommer, må han 
fortsætte med at klatre i træer og bygge reder i Skovskolen lidt endnu.
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