Uitleg vrijwilligersproject in Nilgiri Hills voor Stichting WerelddierenWerk
Namasté, welkom op deze pagina waar je meer informatie vindt over ons project in de Nilgiri Hills en
de werkzaamheden die je daar kunt verrichten!
Het project is gelegen in de prachtige Nilgiri Hills waar zich op een terrein van ongeveer 1,5 hectare
een kliniek bevindt en de opvangverblijven van een paar honderd dieren, waaronder veel ezels,
ponies/paarden, koeien, honden maar ook ganzen en een pauw.
Aangezien er in de wijde omgeving geen andere dierenklinieken te vinden zijn, is er aan werk geen
gebrek. Niet alleen worden er gevangen straathonden gesteriliseerd en gevaccineerd, ook vee en
wilde dieren worden hier behandeld. Vanwege de ligging midden in de natuur en een gunstig
klimaat, is het een uitstekend thuis voor vele wilde dieren en planten.
Het werk is dus ontzettend veelzijdig, met een uitzicht vanaf je werkplek waar velen jaloers op zijn.
De Nilgiri Hills liggen in de deelstaat Tamil Nadu en zijn onderdeel van de grotere bergketen de
Western Ghats.
De hoogste berg is de Doddabetta, met een hoogte van 2.623 meter.
Oorspronkelijk was dit een stammen-gebied, en nog steeds wordt het gebied bewoond door de
inheemse stammen de Kotas en de Kodas.
De hoogte van de Nilgiri Hills resulteert in een veel koeler en natter klimaat dan in het omringende
gebied, dus het gebied is populair voor mensen die de zomerhitte ontvluchten. Vandaar dat het ook
zo geliefd was onder de Engelsen; zij noemden een dergelijk koel toevluchtsoord een ‘Hillstation’.
Gedurende de zomer blijft de temperatuur op een maximum van 25C steken en in de winter bereikt
de maximumtemperatuur 20C.
In het district valt gewoonlijk regen zowel tijdens de Zuid-west moesson als tijdens de Noord-oost
moesson.
Het project kan het gehele jaar bezocht worden.

Missie:
De missie van dit project is het voorkomen van dierenleed, het verbeteren van gezondheid en welzijn
van gedomesticeerde en wilde dieren, het milieu te beschermen en hiermee de
levensomstandigheden verbeteren van mens en dier.

Wie kan hier vrijwilligerswerk doen en wat zijn de werkzaamheden?
Dit project voorziet in 3 categorieën vrijwilligerswerk:
1. Afgestudeerde dierenartsen met werkervaring
Voorbeelden van werkzaamheden:
- Zelfstandig werken tijdens veldwerk dat varieert van sterilisatie/castratie kampen, tot het
behandelen van wilde dieren, tot het uitvoeren van vaccinaties tijdens anti-rabiës kampen.
- Behandelen van binnengebrachte dieren in de dierenkliniek
- Behandelen van de vaste bewoners van de opvang
2. Studenten diergeneeskunde en afgestudeerde dierenartsen zonder praktijkervaring
Voorbeelden van werkzaamheden:
- Alle bovengenoemde werkzaamheden, maar dan vergezeld door een ervaren dierenarts
3. Vrijwilligers zonder opleiding/ervaring in de diersector
Voorbeelden van werkzaamheden:
- Het geven van educatie aan de lokale bevolking/boeren

-

Het organiseren van sponsor-activiteiten
Het verzorgen van de vaste dieren van de opvang
Het verzorgen van dieren na een operatie
Het geven van instructies op het gebied van paardrijden
Enz, de mogelijkheden zijn bijna onbeperkt

