Som jeg sidder her i toget, og regnen falder absurd
meget udenfor, tænker jeg tilbage på min oplevelse i
Orland, Californien, hvor der altid var varmt. Det var kun
få dage, hvor temperaturen sneg sig under de 35 grader.

Farm Sanctuary i Californien
Det var en vild oplevelse på en stor farm kaldet Farm
Sanctuary. Det var hårdt og fantastisk på samme tid.
Jeg knoklede mere end nogensinde i lange bukser og
lange ærmer i varmen, men det var det hele værd,
når man samtidig bliver knyttet tæt til dyrene, også
selvom naturen ind imellem tager over. Jeg var vidne til
dødsfald blandt dyrene pga. de høje temperaturer og
sygdom, men desværre også menneskelige fejl.
Det var en vegansk farm, hvilket vil sige, at vi alle levede
efter den simple regel som, “compassion for animals”
står for – man spiser ikke nogen former for animalske
produkter.

Inden min rejse
Jeg fandt stedet på internettet og vidste med det
samme, at jeg måtte dertil. Vi aftalte et interview på
Skype, hvor jeg fortalte lidt om mig selv, og repræsentanten for farmen fortalte lidt om dem. Det endte med,
at jeg fik pladsen og var helt oppe at køre over det.
Derefter stod den på visumansøgning på USA’s ambassade i København, godkendelse af farmen som praktiksted, bestilling af flybilletter og meget andet. Der er
så meget, der kan gå galt, og meget, som skal passe
sammen og være på plads, inden man kan rejse. Og
selvfølgelig gik det galt for mig!
Min startdato på Farm Sanctuary var den 1. april 2013,
men ambassaden i København var ualmindelig lang
tid om at få mit visum godkendt, så jeg endte med at
miste 7.000 kr. på flybilletter. Jeg måtte bestille nye og
kunne først være i Orland den 6. april 2013.
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Det var rigtig uheldigt, men jeg tog det med oprejst
pande og var glad for, at heldet skulle tilsmile mig ved
ankomsten til farmen.

Endelig i Californien
Jeg boede i et hus på farmens grund med 2 minutters
gang til hovedområdet. Den første måned boede jeg
med en pige Mallory og en fyr Aaron. Vi storhyggede os,
lavede vegansk mad sammen hver dag, så film og gik
ture.
Aaron er kok og på de 3 måneder, vi var der sammen,
lærte han mig alt, hvad der var muligt om vegansk
madlavning. Det var fantastisk at lære, og jeg har taget
alt til mig og nyder at lave god vegansk mad hjemme i
Danmark.
I Aaron har jeg fået en ven for livet, og vi har planer om
at åbne en vegansk restaurant i Aarhus en gang i fremtiden. Det er utroligt, hvad der kan ske, når man kaster
sig ud i nye oplevelser!
Hverdagens arbejde på farmen stod på udskiftning af
halm og hø i både ”big barns” og ”small barns”. På farmen var der køer, grise, høns, geder, får, æsler, kalkuner,
ænder, kaniner og katte.
Nogle gange stødte vi på giftige slanger og edderkopper,
men heldigvis var der ingen uheld med dem. Det værste,
der skete, var en medarbejder, der gled i en kæmpe
kolort – han havde ondt i flere uger efter faldet.
Det var rigtig fedt at muge ud ved dyrene, og jeg fik
flere muskler i armene, end jeg nogensinde tidligere har
haft.

Lida, Bagel, Carry og de andre høns
Når jeg ikke mugede ud, tog jeg vare på de syge høns i
“animal trailer”. Der var altid 3 fastboende høns plus
det løse.
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Det kunne være alt fra en høne, der var blind (som Lida),
mobning af de andre høns (som Bagel) eller begrænset
diæt (som Carry, en hane, som stadig var baby, men
lignede en voksen på grund af overfodring på den fabrik,
hvor han boede, inden han blev reddet).
Jeg skulle give hønsene mad og snacks hver morgen og
eftermiddag samt gøre rent og skifte “sengetøj” i deres
bure. Efter morgenmad kom de alle udenfor i store indhegninger, hvor de hyggede sig dagen lang i hinandens
selskab. Hvis det var for varmt, blev de indenfor, og det
gav naturligvis ekstra meget “vasketøj”, da de er enormt
gode til at skide hele dagen lang.
Jeg skulle også samle æg ind, koge dem og bagefter give
dem som snacks til mange af dyrene.

Frie og kongelige omgivelser
Mit job var også at komme solcreme bag på grisenes
ører, så de ikke blev solskoldede. Nogle var ligeglade,
men Blossom gav mig en dag en ordentlig mavepuster.
Efter den oplevelse blev solcreme til Blossom klassificeret som “en for farlig opgave for interns”.
Alle dyrene på farmen var reddet fra deres “skæbne”
som endnu et stykke kød og fik nu lov til at leve resten
af deres liv i frie og kongelige omgivelser med masser af
pleje og kærlighed.

Fra kødspiser til veganer
Mens jeg var der, mødte jeg Mike, som arbejdede med
rengøring af ”big barns” hver dag, og som spiste kød,
da han blev ansat. Efter to måneder i vores selskab gav
han sine 10 baggårdshaner (de skulle have været brugt
til mad) til farmen og besluttede sig sammen med sin
familie for, at de ikke længere ville spise kød. I overgangen med de ændrede spisevaner hjalp vi og kom med
masser af gode råd.
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Jeg fik set mig godt omkring
Flere gange gik jeg/vi fx på vandretur ned til vandet
eller op på stensatserne. Der var også flere gange, hvor
jeg skulle køre syge høns til dyrlægen og hente dem
igen. Dyrehospitalet var 1-1½ time væk, så der fik jeg rig
lejlighed til at se landskabet mellem Orland og Chico.
Det var også bare dejligt at prøve noget andet end det
samme hver dag.
En dag blev jeg sat sammen med 3 animal caretakers.
Vi skulle samle alle fårene, klippe deres negle og give
dem et sundhedstjek. Det var en super sjov, lærerig og
anderledes dag – samtidig fandt jeg desværre ud af, at
jeg er allergisk over for den olie, som får har i deres uld.
Jeg snuppede en allergipille, som hjalp, så jeg kunne
arbejde videre.
Mange af de mennesker, jeg mødte på farmen, har jeg
stadig kontakt til, og de elsker at fortælle om de nye
ting, der sker på farmen, og hvordan de har det. Jeg har
været rigtig heldig at møde så mange søde mennesker,
og jeg glæder mig til det næste eventyr.
Til alle, der overvejer at rejse til udlandet som PIU-elev,
kan jeg kun sige: GØR DET! Skab dit næste eventyr, vær
imødekommende og udadvendt, så du kan opbygge et
kæmpe netværk i mange forskellige lande – det lønner
sig i sidste ende.
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