Het verhaal van Boris, een van de 6 gedumpte beren:
Zeer triest en zeer verdrietig toen ik dit zag.
Op 15 Juli werd ik gebeld door een mevrouw uit Nuenen.
Er waren bij haar in de buurt een aantal cavia's op straat gedumpt.
Ze zijn met 5 man bezig geweest om de diertjes te vangen.
Bij zes stuks is het gelukt, maar er moest er minstens nog een lopen.
Toen mijn man hun op ging halen zag hij er nog een lopen, dus het zijn er minimaal nog twee.
Deze lieve mensen doen hun best om hun te proberen te vangen en als dat lukt komen ze alsnog
hierheen.
Ik werd zo triest bij het zien van deze Dumpertjes, vier maken het redelijk goed op een paar schimmel
en schurft plekjes na.
Maar twee zijn er behoorlijk slecht aan toe.
Een van een week of 6 a 8 die is vrij zwak en een van een maand of 4 a 5 is er behoorlijk slecht aan
toe, hun hebben ook beide plekjes waar ze voor behandeld worden en het ene beertje is schijnbaar
door een dier gebeten en heeft een flinke wond.
Ook zijn oogjes waren al ingevallen en dus aan het uitdrogen.
Inmiddels zijn de medicijnen uit de kast gehaald en heeft iedereen de nodige behandeling gehad.
Hopelijk gaat hij het wel halen, we doen ons best.
Om welke zes beertjes het gaan kunt u zien bij de knop te koop/beertjes.
Helaas moeten we wederom constateren hoe lelijk mensen met hun dieren om gaan.
Gezien de cavia's denk ik dat deze gedumpte cavia's bij een fokker vandaan komen die zijn beertjes
niet kon verkopen, in en in triest.

Up-date Boris 16-7-2012
Vandaag alleen al de hele dag met Boris (het gedumpt beertje) bezig geweest 4 x de dierenarts aan
de telefoon gehad en al 2 x geweest.
Eerst vanmorgen om de korst van zijn grote wond te verwijderen om het schoon te maken want dat
was gaan ontsteken.

Eenmaal thuis krijgt hij vlak achter elkaar 2 heftige aanvallen waardoor hij een behoorlijke
neurologische afwijking heeft gekregen (Hersen zwelling).
Zijn koppie staat helemaal scheef, zijn ogen draaien in zijn hoofdje en hij had totaal geen orientatie

meer en viel alleen maar om.
Hij heeft een spuit gekregen om de zwelling te laten slinken, de eerste 24 uur zijn dan ook kritiek en
moet er verbetering komen anders moet hij alsnog in geslapen laten worden want dan wordt het niet
meer beter.
Spuit voor de pijn gekregen en een spuit antibiotica want door het schudden van zijn hoofdje was het
moeilijk om het zo te geven.
Bacterien dodende zalf gekregen voor de wond.
De hele middag heeft hij verder in zijn slaap muts gezeten en reageerde totaal nergens meer op, het
is dat je zag dat hij adem haalde, maar het leek net of je een opgezette cavia in de muts had.
Vanavond heb ik hem gedwangvoerd en yesssssssss hij had honger en heeft goed gegeten, daarna in
zijn bak gezet en is hij van een goed half uur maar een keer omgevallen en heeft 2 bladeren andijvie
een plaatje komkommer en hooi gegeten, dus we zien wel voorruitgang.
Maar we zijn er nog lang niet want zijn ogen blijven nog draaien en dat is helaas een slecht teken en
zijn koppie staat nog heel scheef.
Ben benieuwd hoe hij de nacht gaat doorkomen.
Al met al (mede door de spanning omdat je zo met hem te doen had) was het een hele vermoeiende
dag.
Maar dat maakt helemaal niets uit als hij het maar gaat halen.
Mocht Boris er bovenop komen zal hij waarschijnlijk een scheef koppie houden en zal hij lekker bij mij
blijven, ik ben nu al zo aan hem gehecht dat hij echt niet meer weggaat.
Dus voor diegenen die het willen is duimen voor hem nu wel op zijn plaats, hij is echt door het oog
van de naald gekropen maar is er nog lang niet.
Het is wel een vechtertje hoor en een superrrrrr schat.

Boris op zijn slechts, zeer zorgelijk.

Boris later op de avond

Up-date Boris 17-7-2012
Gelukkig is Boris de nacht goed doorgekomen, toen ik vanmorgen bij hem ging kijken was hij uit
zichzelf uit de slaap muts gekomen en zat helemaal zelf brokjes te eten.
Hij is al een heel eind opgeknapt, dus blij ben ik wel.
Maar ik weet ook dat we er nog lang niet zijn want zijn oogjes draaien helaas nog wel steeds en hij is
nog wat wankel.
Het scheve koppie zal hij waarschijnlijk houden.
Dus we blijven nog voor hem duimen.
Vanmorgen waren we lichtelijk blij dat Boris zo voorruit was gegaan, maar vanmiddag ging het weer
niet zo lekker.
Hij wilde geen groente nauwelijks wat drinken en geen dwangvoer.
Gelukkig heb ik wel zijn medicijnen erin gekregen.
Hij heeft de hele middag maar een beetje in zijn slaap muts gelegen en het leek er even op dat hij de
moed had opgegeven.
Begin van de avond lukte het dwangvoeren wel en het water ook.
Ik heb hem terug gezet in zijn verblijf en hij begon zowaar wat rond te scharrelen en te eten.
Zie filmpje op de site.

Alle warme gedachten van jullie voor Boris doet hem duidelijk goed maar ik hoop dat jullie dat nog

even blijven doen want hij is er nog lang niet.
Het gaat met Ups en downs.
Momenteel ziet hij waarschijnlijk ook niets en ik heb wel een stille hoop dat dat misschien nog kan
herstellen als de hersenen weer slinken.
Hij draait wel wat minder met zijn oogjes maar het is nog niet over en dat baart nog steeds zorgen,
ook is hij nog wankel maar dat gaat steeds beter.
Zijn koppie houd hij al een stuk minder scheef.
Namens mij en Boris wil ik iedereen bedanken voor alle lieve berichtjes, dat doet niet alleen Boris
maar ook mij persoonlijk heel erg goed.
Up-date Boris 18-7-2012,
Gisteravond laat zag Boris nog steeds helemaal niets maar oh wat was ik trots op hem dat hij al
zoekende zelf zijn waterfles had gevonden.
Nu kon hij drinken wanneer hij dat zelf wil.
Echter vandaag zijn we superrrrrrrr blij, toen ik vanmorgen bij zijn bak kwam probeerde hij op zijn
manier weg te rennen (viel nog wel om want het ging te snel) en voorheen reageerde hij daar niet op.
Dus Boris is een heel stuk voorruit gegaan, zijn zicht is weer terug.
Toch een teken dat de zwelling in zijn hoofdje aan het slinken is en hier ben ik natuurlijk dol gelukkig
mee.
Hij staat ook iets steviger op zijn pootjes, maar waggelt nog wel wat met het lopen, zijn darmen
beginnen weer goed te werken en ik ben blij met alle poepjes die ik vanmorgen vond.
Cavia kenners weten wel dat het zeer belangrijk is dat zijn darmpjes zo snel mogelijk op gang moeten
komen want als deze stil komen te liggen is het alsnog gebeurt met een cavia.
Ik heb er nu toch wel alle vertrouwen in dat het goed gaat komen met dit geweldige doordouwertje.
Up-date Boris 20-7-2012,
met Boris gaat het elke dag een klein stukje beter.
Zijn hoofdje staat nog maar heel iets scheef, hij eet en drinkt goed zelfstandig.
Zijn wond is al iets kleiner geworden en ziet er niet ontstoken meer uit.
Al met al groeit het vertrouwen dat het inderdaad allemaal goed gaat komen met dit kleine kereltje.
Up-date Boris 25-7-2012,
Boris gaat nog steeds elke dag voorruit.
Zijn wond is al bijna helemaal natuurlijk genezen.
Ik denk dat een operatie waarschijnlijk (als het zo doorgaat) niet meer nodig zal zijn.
Boris heeft van 2 hele lieve dames een donatie gekregen en ik heb hem dan ook extra verwend met
iets lekkers, namelijk een Natuurhouten speeltunnel met hooivulling en Hibiscus.
Eerst ging hij heel voorzichtig vanuit zijn slaap muts kijken en proeven wat het was, maar inmiddels
heeft hij het lekker aan de buitenkant er al af gegeten.

Boris gaat het redelijk goed mee, ik zie de laatste paar dagen geen grote voorruit gangen meer.
Dus ik denk zoals hij nu is met nog een ietwat scheef hoofdje dat dat waarschijnlijk wel zo zal blijven.
Maar dat geeft niet als hij nog maar een lekker gelukkig leventje heeft.
HET GOEDE NIEUWS IS WEL; DAT ZIJN WOND VANDAAG HELEMAAL DICHT ZIT....YESSSSSSSSS
Up-date Boris 3-8-2012,
met Boris ging het na omstandigheden best wel lekker.
Zijn wond is prachtig genezen en beginnen zelfs weer haartjes te groeien.
Echter had ik van de week al de indruk dat hij misschien s nachts toch iets van een heel klein aanvalletje had gehad, ik had namelijk de indruk dat zijn hoofdje weer heel ietsje schever stond, maar echt
overduidelijk was het niet.
Gisteren was na 4 dagen
tijd 10 gram afgevallen, dat zou natuurlijk best een keer kunnen.
Maar nu toch maar weer elke dag wegen en vandaag schok ik want ondanks dat ik hem veel bij de
voerbak zie zitten was hij in een dag 71 gram afgevallen en dat is natuurlijk helemaal niet goed.
Dus ben ik net weer opnieuw begonnen met dwangvoeren.
Daarbij blijkt dat hij toch nog erg veel coördinatie problemen heeft.
Links kan hij eigenlijk niets (is ook de kant waarvan ik verdenk dat hij weer opnieuw blind is) en
rechts heeft hij moeite om de spuit te vinden.
Eenmaal in zijn mondje gestopt eet hij ook wel.
Ik heb hem nu alleen lekker (wel gezond, dus geen zorgen) gemengd voer gegeven en daar heeft hij
na het dwangvoeren nog wel wat van gegeten.
Het lijkt er dus op dat hij zelf niet begrijpt dat hij eten moet maar als je hem eventjes dwingt dat hij
dan wel verder gaat.
Dus voorlopig zal ik het even op deze manier moeten volhouden en goed in de gaten houden.
Momenteel heeft hij als extra ondersteuning ook een bach remedie.
En maandag gaat hij weer naar de dierenarts om hem even opnieuw te laten bekijken wat er nu allemaal mis is.
Ik hou jullie op de hoogte.
Boris en Bastiaan in hun flat 4-8-2012.
Nu de grote flat (die in de woonkamer stond ivm de vakantie opvang) weer weg is, was er weer ruimte om mijn glazen flat die ik speciaal heb laten maken voor als ik zieke dieren heb weer in de woonkamer te zet
ten.
Dus ik kan ze nu allebei heel goed in de gaten houden.
Ik wil Anneloes heel erg bedanken voor de remedie van Boris en Bastiaan want ik heb nu al de indruk
dat het gaat werken, ze lopen weer iets meer rond en Boris heeft vanavond wel 18 ml dwangvoer
gegeten en wat gewoon voer, dus ik ben morgen wel heel benieuwd naar zijn gewicht;).
Morgen ga ik voor beide heren een afspraak maken bij de dierenarts om ze allebei weer even helemaal na te laten kijken.
Boris voor zijn coördinatie probleem en Bastiaan omdat aan de ene kant zijn wonden er redelijk uitzien maar aan de andere kant vind ik ze roder worden en dat zint me niet helemaal.

up-date van Boris bij de dierenarts geweest 6-8-2012,
waar ik dus al bang voor was is ook inderdaad gebleken, Boris reageerde totaal niet met zijn ogen op
het lampje van de dierenarts. Hij had dan ook weer opnieuw een behoorlijke neurologische afwijking.
Hij snapte zelf niet meer dat hij moest eten en drinken maar als ik hem dwangvoerde dan was het
puur een slik reflex omdat er wat in zijn monde gedaan werd.
We konden nog
een keer proberen om hem een spuit te geven (net zoals de vorige keer) om een eventuele
hersenzwelling te laten slinken en als het dan met 2 weken niet beter zou worden dan was er niet
veel hoop meer voor hem.
Ze vroeg wat ik wilde en ik ben al zover met hem gekomen dat ik wat ik nog kon proberen nog wilde
doen, ik wilde hem nu nog niet opgeven dat kon ik nog niet.
Maar ik weet drommels goed dat er snel verbetering moet komen en dat als hij zo doorgaat dat het
geen waardig bestaan is.
Het zou dan een zeer zwaar gehandicapte cavia blijven die altijd op deze manier zijn eten moet
hebben en als hij niets meer mee krijgt dan krijgt hij ook de lol van het leven niet meer mee.
Eenmaal thuis gekomen ging hij weer in zijn hoekje liggen en deed niets, de moed zakt je dan wel
even in de schoenen hoor, maar ik heb tegen hem gezegd kom op Boris je wond is helemaal genezen
en je mocht lekker bij mij blijven zodat je geen nare dingen meer hoeft mee te maken, nu niet
opgeven hoor.
(Ja gek mens he, ik praat met ze;))
Maarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr een goed uur later is hij door zijn bak gaan struinen, hij heeft de hele hooibal
leeggehaald en uit zijn waterfles gedronken en gegeten (zonder eerst dwangvoer te hebben gehad)
En hij ging van het een naar het ander en dat ging zo de hele avond door, hij ligt nu net 10 minuutjes
pas onder het hooi en niet in zijn slaap muts of hoekje.
Wauwwwwwwwwwwww ik wist niet wat ik zag, hopelijk blijft het zo.
Als het alleen bij een scheef hoofdje blijft dan is het niet erg als hij er maar weer lol in heeft.

Dus hopelijk blijft het de goede kant opgaan zodat hij lekker bij mij kan blijven, wauwwwww wat ben
ik al aan dat beestje gehecht in deze korte periode;)
Up-date 7-8-2012

Gisteravond heeft die de avond van zijn leven gehad, hij heeft nog geen een keer zo door zijn kooi
gestruint als toen zoals ik al eerder omschreef.
Maar nu maak ik me wel grote zorgen, heb hem net nog wat gedwangvoert maar ik zie het aan zijn
oogjes (ervaring in al die tijd) dat het niet goed is.
Ik hoop
maar dat het gisteravond geen opleving was maar ik ben een beetje bang van wel.
Even kijken hoe hij het verder gaat doen vandaag, maar dat hij zich niet fit voelt is duidelijk, kan natuurlijk ook komen door de spuit dat hij zich nu bewuster is van het geen dat allemaal gebeurt.
Blijft duimen draaien en afwachten, meer kan ik (en kunnen de dierenartsen) momenteel niet meer
voor hem doen.
Als alleen eten en drinken en veel liefde geven.

Later op de dag 7-8-2012
Ik heb nog weer per telefoon met de dierenarts overlegd en er is inderdaad niets meer wat ze voor
Boris kunnen doen.
We kijken het nog heel even aan en als er geen verbetering komt gaat hij om half 6 naar de
dierenarts dan krijgt hij zijn welverdiende rust.
pffffffffffffffffffff emoties komen eruit terwijl ik dit type.
We kunnen alleen nog maar duimen maar ik vrees het ergste
Afspraak dierenarts eerder gemaakt zodat Boris even naar mijn eigen dierenarts kon.
JIPPIEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Boris zit weer thuis, veilig in zijn eigen glazen flat;)
Ik ben zo blij dat ik de afspraak verzet heb omdat ik zo graag wilde dat mijn eigen Dierenarts even
naar Boris zou kijken, zij had hem namelijk niet gezien omdat ze vanwege haar eigen gezondheid
minder werkt en nu mocht ik komen na haar werk tijd en zo blij hier.
Boris had hele vieze oortjes en ze vermo
ed dat hij een middenoorontsteking erbij heeft gekregen en dat het daardoor komt dat hij achteruit
ging en ging knarsetanden omdat dat heel zeer doet.
Ze vond dat hij echt nog een laatste kansje kon krijgen door nog een zo'n spuit te geven voor zijn
hersenen en hij heeft oorzalf gekregen en pijnstilling en om het te kunnen onderdrukken moet hij
langdurig aan de antibiotica ongeveer 2 a 3 weken maar als we eerder stoppen is de kans groot dat
het steeds terug komt.
Dus hij is er nog steeds niet, morgen moet ik ook even bellen hoe het gaat, maarrrrrrrrrrrrrrrrr er is
weer een lichtpuntje en daar ben ik super blij mee want ik was vanmorgen best verdrietig dat we
samen al zo ver waren gekomen en dat het dan na lang vechten toch fout ging.
Ik weet wel dat die kans er evenzogoed blijft inzitten de komende3 weken, maar er is weer hoop en
hoop doet wonderen;)

Up-date Boris 10-8-2012
na 6 weken intense verzorging hebben we helaas zojuist Boris moeten laten gaan.
Van de week raakte hij ernstig aan de diaree, dus met de dierenarts overlegd en had hij pasta gekregen om de diaree te stoppen.
Boris bleef helaas afvallen.
Ik had mijzelf een grens gesteld dat hij niet onder de 500 gram mocht komen, maar ik ben zo betrokken geraakt bij Boris dat ik geen objectief oordeel meer kon geve
n, het liefst gaf ik hem kans op kans op kans.
Vanmorgen de dierenarts gebeld en gevraagd wat te doen, ik heb alle uitgelegd wat er de laatste 2
dagen is gebeurt en dat hij sinds gisteravond ook geen dwangvoer meer wilde hebben en dat hij nog
maar 495 gram was en dat ik haar oordeel als dierenarts graag wilde hebben omdat ik het te moeilijk
vond om te beslissen, ondanks ik wel wist dat het zo niet meer kon, kon ik geen knoop doorhakken
(dit is me nog nooit eerder gebeurt, ben in die zin altijd heel rieel).
En toen zei ze tegen mij: Carla je hebt werkelijk alles gedaan wat je kon en het is tijd om hem los te
laten.
Dus we zijn om 12 uur bij haar geweest en ze heeft hem nog nagekeken en gaf toe dat het echt niet
meer kon.
Hij heeft zoveel kansen gekregen maar het houd een keer op.
Boris besefte zelf niet meer dat hij moest eten om in leven te blijven dus hij vertoonde ook geen verschijnselen van ziek zijn van de honger.
Gisteravond viel hij ook een keer om en ik dacht dat hij gewoon een keer zijn evenwicht kwijt was
doordat hij te snel omdraaide, maar vanmorgen viel hij weer om.
Dus het kon zo gewoon echt niet langer meer.
Bij de dierenarts storte ik een beetje in en begon daar toch te huilen, ik schrok van mezelf maar de
dierenarts begreep het wel en vond het (gelukkig;)) vrij normaal dat dit gebeurde.
Dit gebeurde omdat ik vertelde dat zijn wond zo super mooi genezen was en er zelf haren op groeide
en dan moet je hem nog laten gaan door wat anders en dat maakte het zo hard.
Ik wou dat ik jullie beter nieuws kon vertellen, maar helaas.
Boris zal op mijn site blijven staan om aan de mensen te laten zien wat er kan gebeuren als je een
diertje in de natuur dumpt.
Boris heeft nu zijn Rust.
Rust zacht lieve Boris, we zullen je nooit vergeten

