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De byggede et paradis for de udstødte
dyr
Ingen entréindtægter, men en eksplosion i antallet af forladte dyr.
Coronapandemien er hård ved parken for alle de mishandlede og
uønskede dyr.

Paolo Teixeira-Fornaciari havde tre brune bjørne, fire søløver og sine kone og tre børn med, da han kom til den
zoologiske have, La Tanière, for de syge og uønskede dyr i Chartres syd for Paris. Foto: Anne Hollande
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Cannelle sender et skævt smil i håb om en godbid mere. Den 21-årige makakabe levede i 19
år af sit liv som forsøgsdyr i et laboratorium.

I samme bur bor Gromit, hvis raserede hovedbund har farve som et åbent rødt sår efter
mange års forsøg med elektroder.

Lidt derfra slænger Leo og Zamba sig i strålerne fra vintersolen. For 10 år siden blev de to
løveunger taget fra deres mor og kastreret. Det betød, at de aldrig udviklede en løvemanke.

Samtidig blev deres kløer trukket ud, så de igennem nogle måneder som små kunne tjene
til føden på turistfotos på stranden og natklubber i Spanien uden at skade kunderne. Da
dyrene voksede, som løver gør, blev de i de næste mange år anbragt i et bur i et cirkus.

De to løver Leo og Zamba blev kastreret som små og brugt til selfies med turister. Nu bor de i den zoologiske have, La
Tanière, for de syge og uønskede dyr i Chartres syd for Paris. Foto: Anne Hollande

Patrick Violas, ejer af La Tanière

Vi mennesker skulle virkelig være nogle dumme svin, hvis vi
ikke kunne give hende (en abe) en ordentlig alderdom.
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Makakaben Cannelle var i 19 år forsøgsdyr i et laboratorium, før den blev sat fri og kom til Francine og Patrick Violas
zoologiske have for de dyr, ingen vil have. Foto: Anne Hollande

Ved siden af bor tigeren Isabella. Hun var tæt på at dø i en lastbil, da hun blev fundet i
Portugal. For en tiger, der ikke optræder, er ingenting værd, mens skind, kløer og andre
dele af en død tiger kan indbringe en formue.

Sammen med 600 andre dyr, bjørne, elefanter, søløver, kameler, heste og højtråbende
papegøjer, har de alle fundet ly i La Tanière en times kørsel syd for Paris. En zoologisk have
for alle de dyr, der af forskellige grunde er blevet tilovers, men som alle har et navn og en
rørende historie.

»Vi tager imod de dyr, der er mishandlede eller handicappede. Dyrene med tre ben, som
ingen vil have. Alle dem, som har brug for os,« fortæller Patrick Violas, der hånd i hånd
med sin kone, Francine, har gjort dyreinternatet til sit livsværk.

»Men lige nu er det vanskeligt. Meget vanskeligt,« indskyder hans 55-årige hustru.

»På grund af coronaen har vi ingen indtægter. Vi har hårdt brug for donationer.«

Blev rig på mobiltelefoner

Hver eneste dag koster ca. 150.000 kr. alene i driftsudgifter. Lønninger til 50 ansatte og
foder, heriblandt 250 kyllinger eller tilsvarende rødt kød til rovdyrene og 50 kilo fisk til
søløverne.
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Heldigvis er parret ikke uden midler. Foreløbig har det skudt 28 mio. euro eller godt 208
mio. kr. i parken på 20 hektarer, der lige nu mest ligner en byggeplads midt i et
mudderbad.

Violas havde på det rette tidspunkt næse for en god forretning og forstod, at mobiltelefoner
ville blive til en stor ting. En butik blev i løbet af en årrække til 270 butikker på kryds og
tværs af Frankrig.

»Vi havde 1.800 ansatte. Det var som en stor familie. For stor. Jeg havde alle mine ansattes
fødselsdage skrevet ind i kalenderen, og jeg er gudfar til masser af børn. Til sidst kunne vi
ikke kontrollere det mere,« fortæller nu 60-årige Patrick Violas.

Butikkerne blev i 2009 solgt til mobilselskabet SFR for 410 mio. kr. Skattevæsenet tog sin
part, og hovedparten af resten er gået til dyreinternatet.

»Mennesket har gjort fantastiske fremskridt for menneskers sundhed over de seneste
årtier, men der er ikke givet ret mange penge til at sikre samme omsorg for dyrene.«

Dyre venner fra Spanien

Den blev der først råd til efter karrieren som forretningsmand. Violas-parret købte i 2011
en firelænget gård, La Renaissance, et par km uden for Chartres og inviterede børn på
udflugt for at lære om dyr.

»Vores første dyr var ponyen Sally. Vi fandt den i et gartneri, hvor den spillede død, men
da vi fik den herud, begyndte den straks at løbe rundt,« husker Francine Violas.
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Patrick Violas har taget imod og behandlet adskillige mishandlede heste. Foto: Anne Hollande

Den zoologiske have, La Tanière, for de syge og uønskede dyr i Chartres syd for Paris. I parkens dyrehospital følger
papegøjer aktivt med i arbejdet. Foto: Anne Hollande
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Det var dyrt at få fire søløver som gæster. Francine og Patrick Violas måtte bygge flere bassiner og investere i et
filtreringsanlæg til 3 mio. kr. Foto: Anne Hollande

Eventyret tog for alvor fart efter mødet i Spanien med familien Teixeira-Fornaciari. Paolo
og Lisa havde ud over deres tre børn også tre brune bjørne, Jack, Bambina og Tonito, og
fire altid sultne søløver, som de optrådte med i cirkus og på festivaler.

Træt af at være på evig rejse rundt i Europa flyttede familien i 2015 hele menageriet til
Chartres og blev en af krumtapperne i udviklingen af dyreparken.

»Det betød også, at vi måtte investere i nye faciliteter til bjørnene og et stort anlæg med
bassiner til søløverne, og derfra tog det ene projekt det andet,« fortæller Patrick Violas, der
nu bygger nye huse til dyrene i en hastighed, som var det butikker for mobiltelefoner.

25 af 47 planlagte bygninger er færdige, heriblandt en moderne dyreklinik med to dyrlæger
og topmoderne udstyr samt et karantænecenter.

Dværggris blev kæmpestor

Her bor nyankomne dyr, indtil de er steriliseret og garanteret sygdomsfri. Fra deres
aflukke har de adgang til underholdning.

»Vi spiller tegnefilmen ”Løvernes Konge” for dem hver dag. Vi har prøvet med andre film
og programmer, men de er kun interesseret i ”Løvernes Konge”.«
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Patrick Violas fortæller, at der er stor efterspørgsel efter at få dyr anbragt i parken. Mange
af beboerne er dyr beslaglagt af politiet, fordi de ikke har haft papirer, er misrøgtede eller
er forsøgt smuglet ud af landet.

La Tanière

Andre er dyr, som private skiller sig af med. Under coronapandemien er mange blevet
bange for at blive smittet af deres aber og andre kæledyr. Andre sagde farvel til deres
papegøje af frygten for fugleinfluenzaen.

»Franskmænd har europarekord i at skrotte dyr. Mange behandler dyr, som om det var en
bil, der kan skiftes ud,« siger Patrick Violas og deler ud af sit katalog af bizarre historier.

F.eks. om en kvinde, der købte en gris i den tro, at det var en dværggris.

»Men Desirée var vokset fra 300 gram til 380 kilo, da vi hentede hende i en lejlighed på
femte sal i Bordeaux. Vi måtte bedøve grisen for at bære den ned, og der var ikke elevator.«

Blandt dagens mange opkald til Violas’ mobiltelefon er en kvinde, der for to år siden tog en
vildsvineunge med hjem og nu ikke mere ved, hvad hun skal stille op med den. Violas
opfordrer hende til at melde sig selv og betale en bøde, hvorefter han vil finde et nyt hjem
til svinet.

»Vores mission er at lære især børnene, at dyr hører til i naturen. Aber og grise skal ikke bo
på femte sal. Og hvis man finder en ræveunge eller en vildsvineunge i skoven, skal man
ikke tage den med hjem.«

Aberne i parken er enten forladte af deres ejere eller overlevende fra laboratorieforsøg, der
får en ekstra chance i livet.

Ifølge Violas er der i øjeblikket beskæftiget 3.000 aber i franske laboratorier. Mange
aflives, når de ikke kan bruges mere, men hvert år kommer ca. 150 ud i så fin form, at de

Zoologisk have for foreløbig over 600 skadede og uønskede dyr.

Parken ligger på 20 hektarer en times kørsel syd for Paris. Råder også over 60
hektar marker.  

Adresse: La ferme du Grand, Archevilliers, 28630 Nogent-le-Phaye, en times kørsel
syd for Paris lige uden for Chartres i Frankrig.

Hjemmeside: https://lataniere-zoorefuge.fr/zoo-refuge/le-refuge/

Facebook https://www.facebook.com/zoorefugelataniere/

Ejere: Patrick og Francine Violas

https://lataniere-zoorefuge.fr/zoo-refuge/le-refuge/
https://www.facebook.com/zoorefugelataniere/


3.4.2021 De byggede et paradis for de udstødte dyr - Europa - International

https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE12762986/de-byggede-et-paradis-for-de-udstoedte-dyr/ 8/12

kan leve videre.

Ofte ser de himlen eller andre aber for første gang, når de kommer til parken.

»Cannelle har f.eks. arbejdet 19 år for at hjælpe mennesket med at kurere sygdomme som
Parkinsons sygdom og alzheimers. Så vi skulle virkelig være nogle dumme svin, hvis vi ikke
kunne give hende en ordentlig alderdom,« siger Patrick Violas.

Ny lov skaber pres

En ny lov om gradvis indførelse af et forbud mod vilde dyr i cirkus, der i øjeblikket er til
behandling i det franske parlament, har øget interessen for parken. I øjeblikket deltager
750 vilde dyr i forestillinger i ca. 60 franske cirkusser.

»Mange vil gerne stoppe, og de forsøger nu at finde et nyt hjem til deres dyr, mens der
stadig er plads. Andre drømmer om at åbne en park som vores. Deres problem er, at det
koster rigtig mange penge.«

Derimod er der aldrig penge mellem La Tanière og andre.

»Vi køber aldrig et dyr, men bytter mange, når vi har repareret dem, og vi har fundet et
passende sted til dem. Det gælder bl.a. en hel flok misrøgtede heste, som blev beslaglagt i
en sekt. Dem finder vi et nyt hjem til.«

Blandt de reddede cirkusdyr er kamelen Gipsy, der blev kvæstet og kasseret i et cirkus. Den
har indtil videre kostet Violas over 75.000 kr. i dyrlægeregninger, bl.a. til en protese.
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Patrick Violas har et godt øje til parkens hvide kamel, Hiram, og dromedaren Xoura. Foto: Anne Hollande

De to hanelefanter, Sunay på fem og Rajendra på ni år, deltager hver morgen i såkaldt medicinsk træning og får vasket
fødder og tjekket temperaturen i den zoologiske have, La Tanière, for de syge og uønskede dyr i Chartres syd for Paris.
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Her sammen med dyrepasseren Tom Colin. Foto: Anne Hollande

Tigeren Isabella blev reddet fra en sikker død i Portugal. Foto: Anne Hollande

En anden er leoparden Oliver på et år, den 10-årige cirkusløve Nale, der ser ud til at nyde
sin nye tilværelse med løvinden Zouina fra en zoologisk have.

De største dyr i parken er to hanelefanter, Sunay på fem og Rajendra på ni år, som
zoologiske haver i Holland og Tyskland med glæde har sendt videre, for zoologiske haver
har generelt et problem med for mange hanner.

Hver morgen får de to kæmper vasket fødder som led i et program med medicinsk træning,
som gør det let for plejerne at behandle dem.

»Det hele er klar, nu mangler vi bare, at regeringen giver tilladelse til at åbne dørene for
publikum. Vi budgetterer med 200.000 gæster om året. Uden entréindtægterne fra dem vil
det ikke hænge sammen for hverken os eller dyrene,« siger Patrick Violas.

Vil du have vores bedste Indblik-artikler direkte i din indbakke?
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