Verslag Speedy,
Kijk mij dan maar eens weer mooi zijn;)
Ik ben Speedy en ben vandaag (12-6-2013) in de opvang gekomen omdat mijn kinderbaasjes niet
meer naar mij omkeken en mij niet meer wilden verzorgen.
Ik ben nu 4 jaar en enormmmmmmmmm lief.
Mijn opvang baasje heeft eerst mijn nageltjes geknipt want dat waren wokkeltjes geworden en
allemaal in elkaar gedraaid waardoor ik mijn teentjes niet meer kon bewegen.
Bij het navoelen van mijn lijfje voelde ze onderaan bij mijn .....nou jah u snapt het wel;) .....een
verdikking en zag ze helemaal geen plassertje meer....gek he!!! en ik vond dat dus ook helemaal niet
fijn dat deze binnen in mij vast geplakt zat.
Maar mijn nieuwe baasje heeft het gewassen en al het huidvet met vuil wat eraan vast zat
weggehaald en ik voel me nu zo heerlijk want mijn plassertje is weer vrij en mijn andere.... je weet
wel klier even schoongemaakt dus ik ben weer schoon ik straal ervan op de foto's.
Echter mag ik voorlopig nog niet naar een nieuw huisje want ik heb ook zeer natte ogen en mijn linker
oogje puilt heel erg uit, daar staat waarschijnlijk druk op.
Dus mijn opvang baasje wil eerst dat ik naar tante Merel of tante Liset de dierenarts ga van de week
om te kijken hoe dit komt en of ik eventueel sterk genoeg ben voor een castratie want ik ben een
lekker mollig kereltje en moet even kijken of ik niet iets te benauwd ben hihi.
Dus al met al heb ik nogal wat dingetjes, maar ik weet wel dat ik er nu ook warmpjes bij zit hoor bij
mijn opvang baasje in de woonkamer waar ik ook andere cavia's kan zien, horen en ruiken.

Ik, (Speedy) ben vanmorgen ( 14-6-2013) bij de dierenarts “ tante Merel “ geweest.
Ze heeft alles bij mij nagekeken en er waren toch wel wat dingetjes waardoor nu ik nu toch wel
lekker bij mijn opvang baasje mag blijven wonen.

Ik heb namelijk een afwijking in beide oogjes de een stond te veel naar buiten en de ander te
veel naar binnen.
Het velletje wat over mijn oogje zit is mijn hoornvlies die om het oog heen gaat groeien en
bij mijn linker oogje duidelijk zichtbaar en bij mijn rechter oogje als je goed kijkt beginnend.

Om de druk van de ogen te voelen moet ze heel zachtjes op mijn oogjes drukken en
daardoor plopte het linker oogje weer naar binnen en die staat tot nu toe nog steeds goed
en daar ben ik natuurlijk wel blij mee;), er zat ook een klein deukje in het midden van mijn
oogje wat wees op een oude beschadiging en links zie ik niets of bijna niet meer.
Wat de afwijking in mijn oogjes veroorzaakt weten ze niet.
Ze hebben dit wel eens bij katten en honden gezien en dat is wel te opereren maar bij een
cavia had ze dit nog nooit eerder gezien.
En omdat alles zo enorm klein is bij mij en ik waarschijnlijk een heel licht hart ruisje links heb
is het voor mij te moeilijk en te gevaarlijk om mij daaraan te laten opereren.
Ook begon er een lichtelijke vorm van staar op mijn oogjes te komen.
Ook castratie zal er niet in zitten voor mij omdat volledige narcose een te groot risico is ivm
dat hart ruisje.
We gaan nu eerst kijken wat de zalf gaat doen die mijn baasje mee heeft gekregen en dan
moet ik over 10 dagen terug komen.
mijn tanden en kiezen waren goed en er zat gelukkig geen tumor achter mijn oogje, want
dan zou ik acuut gaan stoppen met eten omdat dat heel zeer doet.
En eten dat doe ik nog maar al te graag;)
Omdat ik dus nogal wat mankeert heeft mijn opvang baasje besloten (en de dierenarts vond dat
ook verstandiger) dat ik hier in de opvang mag blijven en dat we als mijn kuur achter de rug
hebben gaan kijken voor een klein vriendje voor mij.
Want we weten niet hoe het gaat verlopen met mijn oogjes dus dat kan mijn opvang baasje een
ander nieuwe baasje niet aandoen.
Helaas staat mijn ene oogje toch weer naar buiten net als op de foto’s

9-8-2013

Helaas had Speedy zo'n 10 dagen geleden heel veel pijn bij het plassen en ook veel bloed erin zitten, eerst
behandeling gestart tegen blaasontsteking maar helaas werd het daar niet beter van dus vanmorgen is hij ook
mee gegaan voor een echo voor eventuele stenen.
Ben zojuist door de dierenarts gebeld en hij had inderdaad een steentje zitten, maar wel op een nare plaats en
als dat voor zijn plasbuis gaat zitten dan kan hij niet meer plassen.
En zijn hart was inderdaad vergroot.
Tjahhhhhhhhhh wat doe je dan, hij is nog veel te goed voor euthanasie want het is nog zo'n heerlijk lekker
levendig en nieuwsgierig lief ding en een operatie kan zijn dat hij dat niet overleefd.
Ik had me al wel voorgenomen als het een steen is dat we dan toch de gok nemen om hem te laten opereren,
overleefd hij het niet dan hebben we het in elk geval geprobeerd, we moeten kiezen uit twee kwade en dan
proberen we het toch, voor hetzelfde geld haalt hij het wel.
Maar het zal dinsdag zowel voor de dierenarts als voor mij en Speedy een zeer spannende dag worden, dus
duimen voor Speedy is welkom.

Speedy is onderweg met zijn reis naar de dierenarts.
ik heb vanmorgen toch nog even een lekkere warme schuilplek voor hem gemaakt.
We hebben wel de handige mutsen, maar ik denk dat dit iets handiger is om de cavia's uit te pakken
als ze net geopereerd zijn.
Heb je net even iets meer ruimte om je handen in te doen..
Speedy vond hem in elk geval vanmorgen wel heel interessant
Up-date Speedy volgt later op de dag.

De dierenarts heeft net gebeld en heeft Speedy opnieuw bekeken en nieuwe foto's gemaakt en
we gaan de gok aan om hem te opereren, dus nu is ze met hem bezig pfffffffffffff wel spannend bij
een cavia met een hart probleem maar hij is zo lief en wil nog zo graag en daar doen we het voor,
als een cavia zelf niet meer wil word het heel anders...... vervolg komt.
De operatie is goed gegaan en de steen is uit zijn blaas verwijderd.
Tevens is nu hij toch onder narcose was gecastreerd zodat hij straks nog lekker kan genieten van
een vriendinnetje ;)Hij heeft al weer komkommer gegeten, zo blij hier.
Blijft meestal de eerste dagen na een operatie nog wel spannend maar hij is de operatiedoor
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSS.

En hier hebben we de boosdoener, hij is niet heel erg groot (zie speld ernaast) maar kan wel voor heel
veel problemen zorgen als hij op een vervelende plek zit.
En Speedy zit nu lekker thuis in de glazen bak in zijn mandje
Volgende dag:

En lieve mensen deze kanjer doet het zo goed
Dit is Speedy vanmorgen een stuk helderder als voor de operatie.
vandaag 4 – 11-2013 word wederom een zeer spannende dag voor Speedy.

vandaag 4 – 11-2013 word wederom een zeer spannende dag voor Speedy.
Ik zag al dat hij niet helemaal in zijn hum was, maar hij at en dronk verder nog goed.
Ik zag zo ook verder niets aan hem en dacht dat hij waarschijnlijk iets meer last van zijn hartje had.
Echter gisteren waren wij een dagje weg en toen we s avonds laat thuis kwamen zag ik dat hij zijn
mondje had openhangen en een zwart klein vlekje aan de buitenkant had zitten.
Ik wilde dat vlekje wegwassen om te kijken wat er aan de hand was.
Echter mocht ik er niet aan zitten omdat het hem heel erg zeer deed.
Even gevraagd of Eric hem vast kon houden zodat ik voorzichtig in zijn mondje kon kijken en toen zag
ik een behoorlijk grote bult zitten (ondanks dat at hij nog steeds, ongelofelijk)
Ik kon niet zien of het een abces of een tumor is want dat deed hem te zeer om langer te kijken.
Ik heb meteen vanmorgen vroeg de dierenarts gebeld waar hij nu verblijft, straks gaat dierenarts Liset
samen met dierenarts Merel (die Speedy al die tijd behandeld heeft) samen kijken of en wat ze voor
hem kunnen doen.
Dit is mijn gedachten, maar ik ben uiteraard geen dierenarts:
Operatief weg halen word al heel spannend voor hem (omdat hij vorige keer ook een speciale narcose
en hartbewaking heeft gehad met het oog op zijn slechte hartje) maar een cavia na een operatie in
zijn (super kleine) mondje spoelen kan denk ik ook niet.
Ik weet dus nu niet wat er gaat gebeuren, maar dat laat ik aan de dierenartsen over.
Up-date volgt zodra ik meer weet.
Yesssssssssssss we mogen Speedy weer ophalen, het was inderdaad een abces die nu aan de buitenkant open is.
Binnen is gelukkig heel gebleven, dus lekker ophalen, verzorgen met medicijnen en weer lekker genieten van deze pracht kerel.
Speedy heeft op 16 - 12 – 2013 een nieuw vriendinnetje gekregen want de andere twee dametjes
waren te pittig voor hem.
En met Rachel ging het wel goed, die was zo lief voor hem

3-7-2014
Zeer zeer trieste mededeling,
Vanavond is geheel onverwachts Speedy in zijn slaap ingeslapen.
Vanmorgen heb ik hem nog een aai over zijn bolletje gegeven zoals ik dat elke dag deed want
daar vroeg hij gewoon zelf om dan kwam hij al naar voren lopen met zijn koppie omhoog.

Vanmiddag liep hij nog gewoon lekker rond met Rachel en vanavond lag hij ineens ingeslapen in
zijn hokje zonder dat wij het gemerkt hadden en we zaten er vlak bij dus het moet in zijn slaap
gebeurt zijn.
Na alles wat hij meegemaakt heeft hij nog aardig lang bij ons mogen blijven en je weet dat het
een cavia van elke dag is, maar toch komt het dan nog als een klap als het toch nog zo
onverwachts gaat.
Voor hem is het uiteraard een prachtige dood als je zo rustig inslaapt maar voor ons was het wel
heel erg vreemd.
Deze zeer speciale en bijzondere cavia heeft dan ook zijn eigen bijzondere plekje in de tuin
gekregen, zie foto.
Alleen het gras moet nog weer even aangroeien.
Speedy zal altijd een heel speciaal plekje in ons hart en gedachten houden.

Rust zacht lieve lieve Speedy
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