Hoi Andre
Marion vertelde dat ik even op moest geven wat Bumper eet en hoe het met hem is.
We hebben altijd gedacht dat hij een voedselallergie had. Bumper jeukt en schuurt eigenlijk al
vanaf dat hij een jaar is.
We hadden altijd het voer wat de fokker adviseerde,dat was een soort gemalen vlees met
granen. Z’n bekkie schuurde hij tot bloedens, zijn rug heeft vaak lelijke zere plekken.
Uiteindelijk na allerlei voer geprobeerd te hebben, hebben we in overleg met de dierenarts 2
jaar geleden besloten om hem alleen nog gekookt lamshart en gekookte rijst te geven.
2 hartjes per dag, dat is ongeveer 250 gram. Dit verdelen we over 2 maaltijden. Dit zou het
rustigste zijn, want uitzoeken waar de jeuk vandaan zou komen zou niet te doen zijn.
Sinds dat we dat doen is het schuren een stuk minder geworden hoewel dat volgens mij zo’n
gewoonte was geworden dat ik niet kan zeggen of het van de jeuk is of van gewoonte.
Het ging vrij redelijk, hoewel het schuren nooit helemaal is weggeweest.
Soms heeft hij plekken, soms niet. Maar een paar maanden geleden kreeg hij lelijke plekken
op zijn rug die nu wel erg lang duren voor zijn huidje hersteld.
Vanaf dat we een paar weken geleden begonnen zijn met de druppels en plastic voerbakken
heb ik het idee dat het schuren minder is geworden, maar de plekken op zijn rug herstellen
nog niet. Zijn bekkie ziet er prachtig uit. Zijn pootjes zijn ook zonder jeuk.
De plekken hebben we 2 weken met MSM zalf ingesmeerd. Van lelijk rood werd het mooi
droog, daarna werd het vettig en bobbelig, toen ben ik gestopt met de zalf en nu zijn de
plekken hard korsterig.
Het is een heerlijk beest, vrolijk en de grootste knuffeldoos die je je kan voorstellen. Ik heb
ook het idee dat hij meer energie heeft sinds de druppels. Zijn hartje en darmen zullen nu dus
beter functioneren maar het zere huidje blijft. Volgens mijn man komt het doordat ik hem af
en toe een snoeperijtje geef en dat hij dat niet gewend is.
Marion vertelde over jou uitleg dat herstellen net een kastje met laden is, die je een voor een
open moet trekken om alles op te ruimen. Ok, de onderste la is opgeruimd,nu de bovenste
nog.

