0SBOH VUBOH
XXX

EL

Madsen

Madsen er en af de mest uartige orangutanger, som har været på rehabiliteringscentret i Nyaru
Menteng. Og alle de venner han finder, kan samles under den samme kategori. Elisa, Tingkir, Yoyo,
Katingan og Waru er berygtede for deres uartige opførsel blandt dyrepasserne og babysitterne,
hvilket også giver dem en hel del ekstra arbejde og bekymringer.
Madsen løber ofte væk fra sin gruppe om eftermiddagen og at søge efter ham, er for de ansatte
på centret næsten umuligt. Når de ansatte på Nyaru Menteng leder efter en bortløben orangutang,
fortsættes eftersøgningen kun indtil klokken 8 om aftenen, hvilket er et par timer efter solnedgang. Hvis de ansatte (dyrepassere og babysittere) ikke finder dem er det surt for dem, som er
ansvarlige for Madsen eller nogle af de andre slyngler, for så må de genoptage eftersøgningen ved
solopgang (omkring kl. 05:00), så de ikke farer vild i skoven. Normalt er både Madsen og de andre
lette at finde om morgenen, for så kommer de ned fra træerne for at få mælk.
Hvis Madsen har tilbragt natten i sit bur, vil han normalt ikke med ud i skoven. Han vil løbe tilbage
til sit bur, allerede før han har forladt centret sammen med sin babysitter og træningsgruppe.
Når det endelig lykkedes babysitterne at få Madsen med ind i skoven, elsker han at ligge i hængekøjen og drille dem. Nye babysittere, som skal tage sig af ham, får det hårdt. Madsen kan godt
lide at bide og drille dem. Han kan være meget kvik og meget stædig.
Af en eller anden grund har Madsen en stor hengivenhed overfor Lone Dröscher-Nielsen, lederen af
rehabiliteringscentret, Nyaru Menteng. Når Madsen ser hende, løber han straks imod hende for at
blive omfavnet. Han bliver temmelig jaloux, når han ser en anden orangutang sammen med Lone.
Af Rita Sastrawan
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Madsen er sund. Hem er omkring 5 år og vejer 17 kg.

