PFA Agra, een zusterorganisatie van Stichting Werelddierenwerk in Nederland, zoekt voor
haar hospital cum shelter enthousiaste jonge en toegewijde vrijwillige/stagiaires die
graag willen werken met dieren die van de straten van Agra zijn gehaald. Deze dieren
hebben veel liefde en zorg nodig in wat misschien wel de laatste dagen van hun leven
kunnen zijn.
PFA Agra biedt een onafhankelijke verblijfplaats binnen het opvangcentrum,
met basisbenodigdheden zoals een slaapkamer, een keuken en een eigen badkamer. Je
krijgt ook faciliteiten zoals een heater op de kamer en een compleet uitgeruste keuken met
een magnetron, een koelkast, een broodrooster enz. Er wordt ook voor Indiase maaltijden
gezorgd, waaronder lunch en diner. PFA Agra zorgt tevens voor ontbijtbenodigdheden.
Voor dit alles geldt een nominale toeslag van EUR 20 per persoon per dag.
Alle vrijwilligers/stagiaires worden verzocht in het winterseizoen te komen, van NOV tot en
met MAART. De zomers in Agra zijn te heet en als je het niet gewend bent in hoge
temperaturen te werken, is dat moeilijk uit te houden.
Voor de belangrijkste taken voor vrijwilligers/stagiaires heeft PFA Agra een tijdschema
gemaakt, dat je in je kamer vindt.
BELANGRIJKSTE TAKEN VOOR STAGIAIRES
Om 7:00 uur de eerste ronde in de ochtend met de paraveterinair, waarbij je notities
maakt van speciale behandelingen die dieren nodig hebben.
Een schema bijhouden van de behandelde dieren
Als de dokter eenmaal arriveert, ondersteun je hem bij de feitelijke behandeling.
Als stagiair dien je extra aandacht te besteden aan patiënten die speciale zorg nodig
hebben, in overeenstemming met de dokter.
De dag eindigt om 17:30 uur, nadat de dieren gevoerd zijn. Je kunt je dan
concentreren op eventuele opdrachten van je universiteit.
BELANGRIJKSTE TAKEN VOOR VRIJWILLIGERS:
- De paraveterinair helpen met de dieren verzorgen, zoals trimmen, schoonmaken,
borstelen, voeden
- De dieren aandacht en liefde geven en voor patiënten zorgen die extra aandacht nodig
hebben
- Indien gewenst en indien nodig, help je ook met opruimen naderhand

