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Fra skovbørnehave til frihed Lone Dröscher Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Dybt inde i Borneos
Regnskov lever nogle fascinerende skabninger, der på mange måder ligner os mennesker.

Men orangutangerne kæmper en hård kamp for retten til at leve.

En dansk kvinde efterlod alt, hvad hun havde hjemme i Danmark og drog til Indonesien for at hjælpe
orangutangerne. Lone Dröscher Nielsen er kendt fra blandt andet Animal Planet, BBC Orangutan Diaries og

Apes in Danger. På Borneo har hun skabt centret Nyaru Menteng, hvor orangutanger rehabiliteres.

Bogen henvender sig til både børn og voksne - med smukke billeder fra abernes verden på Borneo. Som læser
følger man to små orangutanger, der bliver fundet og taget med til centret. Vi lærer dem at kende, mens de
vokser sig store og skal lære at begå sig ude i naturen. Til sidst skal vi dog heldigvis sige farvel til dem, når
de sættes ud i den vilde regnskov igen. Følg Emma og Emils rejse Fra skovbørnehave til Frihed Med køb af

bogen, støtter du Lones center og fortsatte arbejde, med 40 kr.
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