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DR Mantra Mirre .... Haar zwangerschap, haar bevalling van 5 pups op 11/11/2019
Mirre had een zwangerschap volgens het boekje. Wat een geweldige lieverd.
Zaterdag 09/11/2019, begon de uitdrijving met lichte weeën, harde buiken en lang slapen.
Zondag 10/11/2019, op dag 64, brak het vruchtwater. Daarna volgde iets sterkere weeën, niets bijzonders alles
was ok! De dierenarts en mama geïnformeerd, alles was onder controle! De uren kropen voorbij. Wat kan een
nacht lang duren als er geen verandering merkbaar is. Mirre haar temperatuur bleef constant 37,4 C.
Maandag 11/11/2019 was er bij Mirre rond de middag ineens groene afscheiding zichtbaar.
Er gingen direct alarmbellen af, ben met spoed naar de dierenarts gegaan.
Het onvermijdelijke moest ineens gebeuren, een keizersnede…

Tijdens de keizersnede van 5 grande pups,
gemiddeld 400 gr, zaten 2 pups klem onder een
groene substantie dat een verstikkend effect
had op de pups.
Samen met 3 assistentes hebben we uit alle
macht geprobeerd de 2 pups, Tassanee, de
orchid teef en Tambo, de coated reu, te
reanimeren en ruim een uur gemasseerd.
Vervolgens de neusjes leeggezogen met al mijn
kracht...
Kom op kanjers kies voor het leven smeekte ik,
jullie zijn zo perfect, niet nu al gaan…
Helaas mocht het niet zo zijn…

Ondertussen werden de drie andere grande pups, Taida, Tariq en Tumi, die erachter in de vruchtzak zaten,
inmiddels ook. kort gereanimeerd en zagen het levenslicht.
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Op weg naar huis terug besefte ik pas, na een
rollercoaster van emoties, dat we zoveel geluk hadden
Mirre en haar kroost mee naar huis te kunnen nemen.
Het had compleet anders kunnen aflopen …
Thuis direct onder de warme lamp. De pups komen de
eerste nacht door waarvan de 2 sterkste, Taida en Tariq,
gelijk de tepels opzochten. De donkere orchid reu, Tumi,
had er moeite mee, hij had elke keer net niet de kracht.
Mirre was passief door de naweeën van de narcose, had
nog geen kracht om ze te verzorgen.

Elke uur, dag en nacht, hebben Wilma ik en mijn moeder
de dienst gedraaid. Alles op alles gezet tot Mirre weer bij
haar positieve zou komen en haar kroost kon verzorgen.
De melkproductie kwam nog niet op gang door de
keizersnede, juist op het cruciale moment voor Tumi die
meer en meer achteruitging. Het met sondevoeding en
suikerwater het even redde, maar het 12/11 rond 19.45u
het op mijn borst moest opgeven…
Vaarwel mijn strijder, mijn allerliefst doorzetter, zo knap
en niet verdiend om maar 1 dag bij ons te zijn ...

R.I.P. Dutchrebels Tassanee … Beeldschoon
R.I.P. Dutchrebels Tumi Inti ... Zonnegod
R.I.P. Dutchrebels Tenochtitlan Tambo …
Tempel van het Heiligdom
Nooit vergeten, voor altijd zijn jullie in mijn hart.
Fokken heeft twee kanten. De story of my life met een
lach en een intense diepe traan voor mijn 3 pups die veel
te vroeg het leven moesten verlaten ....
R.I.P. Little Sweethearts

Mirre, die op 13/11/2019, ineens haar twee sterke pups verzorgd, weer vrolijk kijkt en weer eet.
Haar melkproductie op gang komt, maakt dat deze twee pups voor mij zo extra bijzonder zijn:
Dutchrebels Taida Tamaca …Teder/Vuur
Dutchrebels Tariq Amani …Inca Heerser
Trude Padt

