
 
 
 
 
 

Maria Rossini – Læreplads i udlandet som dyrepasser 
 
Jeg er nu ved vejens ende på dyrepasser uddannelses med speciale i zoo. På sidste læreplads år, 
var jeg på et Erasmus PRO ophold som jeg tilbragte i den fantastiske abepark, Apenheul der ligger i 
den smukke by Apeldoorn som finder sted i Holland. 
 
Dette er ikke mit første ophold som elev i udlandet, med det er mit sidste (som elev i hvert fald)… 
man kan vist sige jeg er blevet lidt afhængig! 
 
Jeg vil lige kort fortælle lidt om min første gang afsted. Det var tilbage i 2017 på mit 2. 
grundforløb. Vi blev tilbudt muligheden for, at komme på en måneds Erasmus+ ophold i en zoo  i 
udlandet. Jeg valgte at ”go for it”, og fik tilbudt en plads i Paradise Park, en fuglepark i Cornwall 
(den mest vidunderlige del af England, hvis jeg selv skulle sige det).  Men jeg må ærligt sige jeg 
tvivlede en smule på min beslutning inden afrejsen. Jeg følte mig ikke tilpas i mit engelsk og det 
gjorde mig nervøs. Så syntes jeg også var lidt scary at hoppe ind i noget så fremmed og så langt 
væk fra ’home sweet home’. Men jeg gjorde det! Og det var det bedste valg jeg nogen sinde har 
truffet! Jeg endte med at forlænge mit ophold og har været tilbage flere gange siden. 
 
Efter jeg for første gang havde trådt ind ad døren til ”livet som elev i udlandet”, har jeg ikke kunne 
holde mig væk fra den dør igen! Så jeg valgte at taget alle mine efterfølgende 3 lærepladser i 
udlandet; Et halvt år i Tangen dyrepark i Norge, et års EVS ophold hos Stichting AAP (et 
redningscenter for aber) i Holland og så ende jeg op endnu et år i Holland, som jeg ville fortælle en 
smule mere om nu.  
 
Før afrejsen havde jeg fundet og besøgt et værelse i et virkelig flot hus, både tæt på centrum og 
kun en kort cykeltur væk fra parken, som jeg valgte at leje. Huset havde engang været en bed and 
breakfast, så det var meget fancy men rødløber ned af trapperne og lysekroner i lofter i alle rum. 
Vi var i alt 13 mennesker som boede der, alle hollænder (og så mig), med en meget blandet 
aldersgruppe mellem 18 og 70 år. De var alle super søde og en gang imellem når vejret var godt, 
sad vi nogle stykker ude i haven og hyggede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Under mit ophold kom hele den her Corona Pandemi.  Det gjorde jeg ikke havde muligheden for at 
opleve lige så mange ting, som på de forrige ophold. fx blev en af hollandsk største traditioner, 
kings day, aflyst. Men det gjorde egentlig ikke så meget, der var masser i min by jeg kunne 
udforske. Apeldoorn er lydt med flotte parker og store skove (hvor man kan støde på vildsvin hvis 
man er heldig!). Det var egentlig også smadder hyggeligt bare at gå rundt i mit kvarter. Det 
område jeg boede i var fyldt med gamle huse og under Corona var der en trend, ”knoffelberen 
Jacht” (bamse jagt på dansk), hvor folk puttede bamser i deres vinduer og så kunne man tælle dem 
på sine gåture. (Der var 19 bare på min gade!)  Ud over det havde jeg stadig en masse venner fra 
mit arbejde året før,  som jeg havde savnet meget mens jeg var tilbage i Danmark og dem tilbragte 
jeg også meget af min tid med.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
 
 
Den tid jeg arbejdede i parken, kom godt rundt på mange afdelinger og fik arbejdet med en masse 
forskellige primat arter.  Men der var enkelte afdelinger jeg var på mere end andre og hvor jeg 
arbejdede selvstændigt ; brøleabe/kapucinabe-, grå langure/capybara-, 
dødningehovedabe/nandu- og Madagaskar aka lemur afdelingen. 
 
Da mange af dyrene løber frit rundt, er at stå blandt de besøgende en MEGET stor del af dagen. 
Dette er for at kunne svare på eventuelle spørgsmål, fortælle lidt om dyrene, men hovedsagligt at 
sikre at alt går vel og folk holder sig til reglerne. (specielt gennem corona tiden, der var det vigtigt 
at der blev holdt afstand til dyrene og til hinanden). Det var meget interessant som dansker at 
skulle stå blandt besøgende da jeg ikke kunne tale hollandsk. Jeg lærte dov hurtigt at kunne forstå 
en hel del, da jeg var omringet af hollænder 24/7. Mine skønne kollegaer og housemates, men 
egentlig også de besøgende, hjalp mig også meget ved at snakke hollandsk til mig ofte, i stedet for 
engelsk.  
 
Alt i alt, var det endnu et uforglemmeligt og lærerigt år i udlandet. Jeg vil 100% komme tilbage! 
Her er lige nogle stemningsbilleder fra få af de mange arter jeg arbejdede med.   

Lidt om parken: 
Apenheul er en park der specialisere sig i primater, vi 
har omkring 35 forskellige primat arter (så er der også 
enkelte andre arter). Sammenlagt er der omtrent 300 
primater og hvad der er så specielt ved det her sted er, 
at det ligger i en skov med god plads og over halvdelen 
dyrene her er fritgående. 
 
En ”normal” arbejdsdag: 
Egentlig er der ikke to dage der er ens, alle dage har 
hver deres guldkorn og hver deres udfordringer. 
Men basics på en dag indebærer: rengøring, fodring, 
træning af dyrene, re-dekorere af indendørs anlæg,  
kreere berigelse, observere og stå blandt besøgende 
blandt meget meget mere. 
 



 
 
 
 
 
 


