Et eventyr for begyndere
19 år og alene i verden. Det var mig for omkring 1 år
siden. Det er den 7. januar, og jeg står helt alene i
Manchesters lufthavn. Et halvt år i et fremmed land,
hvor jeg ikke kender nogen.
Mit navn er Kirstine, og jeg vil gerne være dyrepasser.
Det har jeg arbejdet hen imod siden 7. klasse. Et job
som dyrepasser er for mig mere end fantastisk, det
er det, jeg vil resten af mit liv. Så … derfor er jeg på
HANSENBERG i Kolding, hvor mit eventyr begynder. I
forbindelse med mit grundforløb fik jeg mulighed for at
komme 4 uger til udlandet – her endte jeg i flamingoland. Det var lidt held, for i første omgang var der ikke
plads til mig. En venlig lærer ville dog gerne hjælpe mig,
så 2 gange har jeg været afsted. En lille måned og mit
store halve år.

Nu står jeg her i en lufthavn og venter på et tog
Toget afleverer mig ved en bus, som kører så langt ud
på landet, at jeg en overgang bliver en anelse nervøs
for, hvor det fører hen! Men mellem bjerge og får, utrolig mange får, ligger den lille by Cockermouth, hvor jeg
skal være det næste halve år. Rejsen er dog ikke slut,
jeg skal lidt længere ud på landet.

Her havde jeg et hyggeligt lille værelse og 5 meter til
arbejde om morgenen.
Om aftenen kunne jeg bruge min computer eller se på
stjerner, mens jeg hørte på uglerne i naboskoven –
uglerne snakkede med gibbonaberne i zoo.
Helt idyl var det dog ikke. Der var langt ind til byen for
at hente mad, og busserne gik ikke hver time, så Lee
var flink til at køre mig, når der skulle handles. Hver
tirsdag, når der var pub-quizzer med Adam, Robin og
de andre, måtte jeg overnatte hos kollegerne. De var
fantastiske og kom fra hele England. Den, der havde
været der længst, havde mere end 20 års erfaring, og
så var der Robin, som blev ansat, lige efter at jeg kom
– det var hendes første job. Kollegerne var imødekommende og delte gerne ud af erfaringer og råd både i og
uden for zoo. Dagene var ikke kedelige. Hvis der ikke var
pub-quizzer, var der Mario Kart på Wii eller tøseaften
med alle tøserne fra zoo.

Trotters World of Animals var navnet, da jeg ankom –
lidt over en måned senere skiftede vi navn til The Lake
District Wildlife Park. En dejlig lille park midt ude i den
engelske landidyl og får, så langt øjet rækker. En ting
må jeg sige, når man står helt oppe nordpå i The Lake
District og kigger ud over på Skiddaw (det fjerde højeste bjerg i England) en tåget morgen, så er det faktisk
ganske smukt.

Mine fantastiske kolleger

Minder for livet
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Nu sidder jeg her i lille Danmark og venter på det næste
eventyr. Det skal nok være lige rundt om hjørnet.

Kirstine Loklindt

Arbejdet i zoo er også fantastisk
Efter en måneds oplæring i de forskellige sektioner, blev
jeg bare kastet ud i det. Vi havde tapir, næsebjørn, los,
mandril, lemur og meget, meget andet. Jeg begyndte at
arbejde som de andre dyrepassere med ansvar. Jeg kan
stolt sige, at jeg ikke har lukket et eneste dyr ud, som
jeg ikke selv har kunnet fange igen (æsler tæller ikke).
En ting var at leve sin drøm ud, en anden var at finde
ud af, at man faktisk er god til det. En hverdag består af
rengøring, fodring, berigelse af dyrene og talks. Til talks
fik vi ikke noget manuskript, vi fik kun at vide, hvilket
dyr vi skulle snakke om, og så var det ellers i gang med
skriveriet. Fantastisk at få lov til.

Jeg fik lov til at bo i en husvogn med en af de andre
dyrepassere, Lee. En super aftale, da jeg som mange
andre ikke fik løn for mit arbejde i udlandet.

hverdagen til at fungere. Budgettet er lavt, og der er
også alle de praktiske ting, lægebesøg, hjemve osv.
Heldigvis var der god støtte fra kollegaer og kontaktlæreren på HANSENBERG.
Hvis man har modet, er åben og klar på en stor udfordring, er det det værd. Hvis man kan kaste sig ud i nye
opgaver med undren og samtidig være flittig og stabil,
får man den mest fantastiske oplevelse. Jeg har fået så
mange gode gaver, oplevelser og erfaringer med tilbage.
Det er minder for livet.

Nu lyder det, som om det hele er lyserødt, men arbejdet
er hårdt, og dagene er lange. Det er udfordrende at begå
sig på et fremmed sprog i en anden kultur og få
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