Moet een van uw cavia’s geopereerd worden, dan is het de
moeite waard om dit even te lezen.
Ik werd gebeld door iemand die twee cavia's (zeugjes) heeft, deze zijn super tam en ook altijd super
lief met elkaar
Nu is een van de twee geopereerd aan twee bultjes (waar weet ik niet maar het gaat om het verhaal)
advies cavia's 10 dagen apart zetten, wel met de kooi tegen elkaar aan zodat ze elkaar kunnen zien
en ruiken.
Want de geopereerde cavia moest op kranten ivm het stof.
Op zich heel begrijpelijk maarrrrrrrrrrrr
Toen werd ik twee weken later gebeld dat ze de cavia's niet meer gekoppeld krijgt omdat ze blijven
vechten, helaas is dit iets wat ik veel vaker hoor (en daardoor soms een van de twee in de opvang
beland) en dan niet alleen bij beertjes maar ook bij de zeugjes.
En dat is toch wel heel erg jammer voor de cavia's en vaak ook verdrietig voor de eigenaren.
Nu heb ik zelf een tijdje geleden Tommy het beertje (hun hele verhaal is eventueel te lezen bij de
knop cavia’s/adoptie) laten opereren (bultje weghalen op zijn lip) en Timmy ging gezellig mee, na de
operatie hebben ze samen in de kooi gewacht tot we ze op kwamen halen en eenmaal thuis gewoon
allebei samen in een kooi op fleece (in mijn geval, maar kranten kan natuurlijk ook gezet).
Ik heb er niets mee te doen gehad en ze zitten nog steeds heerlijk samen zonder ruzie te maken.

Vraag uw dierenarts of ze samen mogen komen (en dan zo lang even in een iets kleinere kooi)
want ik kan me voorstellen dat de dierenarts niet allemaal grote kooien wil hebben staan.
En dan het liefst al meteen met kranten of een fleece deken erin zodat het geen rommel maakt bij de
dierenarts.
Vaak zal de dierenarts hier wel begrip voor hebben en het geen probleem vinden.
Dit kan een hoop ellende besparen.

