Buitenlandstage/vrijwilligerswerk Ladakh
Dank je wel voor je interesse om stage te lopen of vrijwilligerswerk te gaan doen in Ladakh.
Onderstaand vind je wat richtlijnen en informatie over ons project, zodat je een beetje een idee krijgt
van wat je kunt verwachten.

Ladakh Animal Care Society (LACS)
Ladakh Animal Care Society is de enige dierenwelzijnsorganisatie in Ladakh, met wie wij heel erg
nauw samenwerken. LACS is in 2006 opgericht door Kunzang Namgyal, en hij is nu nog steeds de
bevlogen kracht achter de organisatie.
Het project in Ladakh bestaat uit een groot terrein met daarop gelegen de kliniek, kennels, een groot
losloopgebied voor de honden die er permanent verblijven, een gebouwtje met keuken en een
boeddhistische gebedsruimte. Het gehele perceel is omheind.
In de zomermaanden (mei-september) wordt er ook gewerkt door Vets Beyond Borders (VBB) uit
Australië, een groep vrijwillige dierenartsen, assistenten enz., die zich voornamelijk bezig houden
met het steriliseren van straathonden. Voor stagiaires is het mogelijk om zowel met hen te werken,
als met de lokale medewerkers.
Het project is prachtig en zeer rustig gelegen tussen imposante bergen in Sabu, een dorpje zo’n 10
kilometer buiten Leh, de hoofdstad van Ladakh.
Ladakh is een hooggebergtewoestijn, gesitueerd in het uiterste noordwesten van India, tussen
Pakistan en China (Tibet).
Het is een prachtig ruig berggebied aan de voet van , gelegen aan de voet van de Tibetaanse
hoogvlakte. Dit betekent dat je constant op grote hoogte zult verblijven. Leh ligt op zo’n 3500 meter
hoogte: je zult dus even moeten acclimatiseren.
Het klimaat is extreem: korte, vrij warme zomers (mei – september) , en lange, zeer strenge winters
(oktober – april). De temperaturen kunnen in de winter dalen tot wel -30C ! De beste tijd om Ladakh
te bezoeken is dus tijdens de zomer, van mei tot en met september.
De bevolking is overwegend Tibetaans- boeddhistisch.
Ladakh wijkt in alle opzichten af van de rest van India: het is er niet tropisch heet, het is een zeer
afgelegen, dunbevolkte en hooggelegen streek. De bevolking is overwegend boeddhistisch en het
landschap en de bevolking lijken meer op Tibet en de Tibetanen.
In de zomer kun je Ladakh zowel over land als door de lucht bereiken; in de winter is het slechts
mogelijk om per vliegtuig in Ladakh te komen; de passen van/naar Ladakh zijn vanwege de vele
sneeuw dan maandenlang afgesloten.
Dat geeft meteen de moeilijkheid aan om in dit gebied te werken: vanwege de afgelegen ligging is
het moeilijk om alle benodigdheden voor het runnen van een kliniek (op tijd) ter plekke te krijgen.
Nog meer dan in andere gebieden zullen je flexibiliteit en improvisatievermogen op de proef worden
gesteld.

Waar richt het project zich voornamelijk op:
a. Animal Birth Control Programme (ABC-programma):
Ons ABC-programma houdt in dat we zoveel mogelijk straathonden steriliseren en vaccineren. De
teefjes worden gesteriliseerd en gevaccineerd, de reuen gevaccineerd tegen hondsdolheid. Nadat ze
voldoende zijn hersteld, worden ze teruggezet in hun eigen leefgebied (de exacte straat als waar ze
gevangen werden). Het doel hiervan is om op een humane manier de overpopulatie van
straathonden terug te dringen, ziektes te voorkomen/helpen verminderen, en de overlast, m.n. het
aantal bijtincidenten, terug te dringen.
Het ABC-programma wordt mede gesubsidieerd door de Animal Welfare Board of India.

b. Educatie en informatie:
Omdat wij denken dat ons project niet kan slagen zonder de lokale bevolking voor te lichten over wat
we doen, richten wij ons ook voor een belangrijk deel op het geven van voorlichting aan zowel
volwassenen als kinderen.

c. Geven van diergeneeskundige zorg aan gewonde/zieke dieren:
Gewonde en/of zieke zwerfdieren worden door ons behandeld en verzorgd. Ze kunnen in onze
kennels verblijven tot ze genezen/hersteld zijn en weer terug kunnen naar hun eigen buurt.

Wie kan bij ons stagelopen/vrijwilligerswerk doen en wat zijn de
werkzaamheden?
1. MBO-studenten:
Studenten die een MBO-opleiding volgen in de diersector (bv. para-veterinair, dierverzorging, milieu
& natuur), minimaal 18 jaar zijn, kunnen bij ons stage lopen. We zijn een erkend Aequor- leerbedrijf.
De werkzaamheden kunnen zeer divers zijn, bijvoorbeeld:
-

Hokken schoonmaken
Assisteren van de hondenvangers
Honden verzorgen na de operatie
Paraveterinair i.o.: assisteren bij operaties, toedienen van medicatie
Het geven van voorlichting en educatie aan de lokale bevolking over dierenwelzijn en het
project
Bescheiden administratieve taken

2. Studenten diergeneeskunde:
Studenten diergeneeskunde zijn van harte welkom om een zeer praktijkgerichte stage bij ons te
lopen.
Er vinden veel operaties plaats en veel verschillende medische zaken komen voorbij. Er zijn veel
mogelijkheden voor ‘hands-on’- werk.

Ook bestaat de mogelijkheid om zowel met lokale dierenartsen als met Australische dierenartsen te
werken.
Vanwege al deze unieke mogelijkheden bieden wij een kans op een zeer leerzame en onvergetelijke
stage.
Ook voor deze studenten kunnen de werkzaamheden zeer divers zijn, ondanks dat de nadruk voor
hen uiteraard meer zal liggen op het assisteren van zowel de lokale als de Australische dierenartsen.

3. Vrijwilligers:
Ook zonder opleiding/ervaring in de diersector is het mogelijk om bij ons te werken. Natuurlijk is het
wel belangrijk om affiniteit met dieren(welzijn) te hebben.
Voorbeelden van werkzaamheden zijn:
-

Schoonmaakwerk
Verzorging van zieke/gewonde/geopereerde dieren
Verzorgen van voer en water voor de dieren
Voorlichting geven aan de lokale bevolking
Bescheiden administratieve taken
Onderhoud van het terrein

Uiteraard zijn afgestudeerde/gepensioneerde dierenartsen van harte welkom om bij ons
vrijwilligerswerk te komen doen! Zij kunnen hier volop hun vak uitoefenen.

