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In deze editie:

Stichting Werelddierenwerk wil projecten ondersteunen en opzetten
met als doel dat de mensen beter voor dieren en hun omgeving gaan
zorgen. Zwerfdieren worden als last beschouwd. Ze vermenigvuldigen
zich snel en dragen vaak besmettelijke ziektes over.

Stichting
Werelddierenwerk
zoekt
vrijwilligers

Wij willen voorkomen dat deze dieren ziek worden en ziektes
verspreiden. Door het ondersteunen van o.a. sterilisatieprojecten en
medische behandeling willen we ervoor zorgen dat mens en dier in
betere harmonie kunnen samenleven.

Koe

Stichting Werelddieren zoekt vrijwilligers

Milton ‑ de blinde
hond

Public Relations
Heb je interesse om deel uit te maken van het PR team dan beschik je
over goede mondelinge en schriftelijke contactuele eigenschappen. Je
spreekt met mensen op een markt of de radio.

Ketti ‑ de ezel
Lara ‑ weer een in
de steek gelaten
Duitse herder

Mensen die graag schrijven worden van harte uitgenodigd ons team te
versterken; schrijfwerk bij en vertalen van teksten/lay out voor
nieuwsbrieven, dus minimaal goed engels in woord en geschrift in
combinatie met digitale vaardigheden.
We zijn ook op zoek naar Mensen die andere vreemde talen machtig
zijn ivm uitbreiding van de website.
Mensen met goede ingangen tot kranten, tv, radio e.d. hebben worden
van harte uitgenodigd .

Je hoeft natuurlijk niet al deze kwaliteiten bezitten, we werken in
teamverband.
Standwerk
Stands regelen en huren. Op een markt of andere locatie gaan staan;
voor zoiets is geen opleiding of vreemde taalbeheersing nodig maar
wel weer goede contactuele vaardigheden. .
Fondswerven
Heb je ervaring en/of interesse in geld inzamelen en ben je daarnaast
goed met cijfertjes of heb je interesse je daarin te ontwikkelen.
Belangrijk, zeer goede contactuele eigenschappen en speurders die de
goede plekken weten te vinden. We zoeken daarnaast ook mensen die
evt. in de winkelstraat personen willen aanspreken.
Management
Vooral meedenken en een bestuurlijke functie willen verrichtten,
bestuurservaring is een pré. Deze persoon kan meedenken over en mee
werken aan het toekomstig beleid van Werelddieren.
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Koe
Een koe met een verzakte massa die uit de urinebuisopening naar
buiten kwam, werd aan zijn lot overgelaten door een onbekende
eigenaar op Chhalesarweg (een buitengebied van Agra). De arme koe
had misschien vele dagen in deze staat rondgezworven. Het was
meneer Hari Om Singh, een advocaat van de burgerlijke rechtbank te
Agra, die PFA Agra op de hoogte bracht en verzocht om de nodige
medicatie te verstrekken.

De dierenarts was zo snel mogelijk samen met het personeel ter
plaatse en brachten het dier naar het PFA Agra dierenziekenhuis, na het
verstrekken van noodzakelijke medische hulp. Bij PFA Agra, werd het
dier grondig nagekeken en de oorzaak van de aandoening werd
vastgesteld. Het bleek dat er een dode foetus was achtergebleven in de
baarmoeder.
De verzakte massa werd naar binnen geduwd na het desinfecteren en
wassen van de baarmoederhalsopening, helaas zonder resultaat.
Uiteindelijk moest een operatie worden uitgevoerd. De baarmoeder
bleek volledig gevuld met pus en foetale beenderen. Het Pus en de
beenderen zijn verwijderd en de koe kreeg 10 dagen lang een dieet van
vloeibare voeding tot de hechtingen verwijdert konden worden. Na 15
dagen kreeg de koe ergens anders onderdak en is weer gezond.
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Milton de blinde hond
Het was een trieste dag toen een blinde hond die leed aan een
ooginfectie werd achtergelaten in de buurt van PFA Agra, door een
onbekende persoon/eigenaar. Mevrouw Surat, projectleider van
PFA Agra, was op weg naar PFA en zag een blinde hond aan de
kant van de weg. Er was niemand. Het personeel werd onmiddellijk
gewaarschuwd.
De hond werd meegenomen naar PFA Agra. Het dier leed aan
chronische ooginfectie. De oogbollen waren helemaal beschadigd. Dus
werd besloten om deze te verwijderen om meer schade aan de
aangrenzende gebieden te voorkomen.
Op 26 november 2009, na 24 uur werd de oogoperatie uitgevoerd. Het
was een totaal succes.
Het huisdier werd gevoed en kreeg een sterke antibioticakuur werd
gegeven voor een snelle herstel. Na 10 dagen de hechtingen werden
verwijderd.

Na quarantaine werd de hond achtergelaten in het gezelschap van de
andere twee blinde honden van PFA. Dat gebeurde bijna een jaar terug.
Vandaag, is Milton nog steeds bij ons. Hij is een vaste inwoner van PFA
Agra. De 3 blinde honden, waaronder Milton zien elkaar door middel
van voelen en ruiken. Ze krijgen elke dag een wandeling.

Hoewel het is triest is dat Milton nu permanent blind is, heeft hij een
beter leven dan de meeste blinde honden op straat, die honger lijden
en een langzame dood sterven zonder dat iemand zich om hen
bekommerd.
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Ketti‑de ezel
Deze prachtige, witte
mannelijke ezel zwierf
rond de bermen in Ketti
dorp, in de buurt van Ooty
in de Nilgiris, Tamil Nadu.
Een draad was strak rond
het rechterbeen
gespannen en het diep in
door was in de huid en in
de spieren gedrongen.
Mensen uit het dorp waren
erg boos op de eigenaar, die
de ezel gewoon hadden
achtergelaten.
De ezel was na het letsel niet in staat om te lopen. Mensen kwamen
naar Ipan Nilgiris en verzochten Nigel de projectleider van IPAN om de
ezel te redden en zijn team ging op weg om "Ketti"‑de ezel naar de Hill
View Farm dieren toevluchtsoord te brengen.
Er is grote onwetendheid onder de lokale bevolking met betrekking tot
dierenmishandeling. We waren daarom erg blij met de actie en houding
van alle mensen die betrokken waren bij deze zaak. De afschuw van de
betrokkenen tegen deze wreedheid van lastezels, die leven op de straat
en langs de wegbermen, was echt een straal van warme zonlicht in de
harten van Ilona en Nigel Otter die "Ipan Nilgiris" al vele jaren met hart
en ziel runnen. De eerste nacht bracht Ketti door in het buitengedeelte
van het overheids veterinaire ziekenhuis te Ooty waar de
dierenartsassistent geholpen door het IPAN‑team eerste hulp gaf aan
het arme dier. De volgende dag zette Ketti de reis voort naar de
deﬁnitieve bestemming, daar aangekomen, werd Ketti begroet door 60
andere geredde ezels plus de overige twee, drie en vier potige
bewoners van de boerderij.
De grote wond die Ketti heeft, wordt behandelt met Divermectine om
alle maden te doden en dagelijkse wordt de wond gereinigd met
stromend water, silversulpha‑zalf en een schone pleister elke dag.
Ketti krijgt een antibioticum (sulphadiatzine) en fenylbutazon als een
pijnstiller.
Genezing van de diepe wond is
gevorderd, mede door de liefdevolle
verzorging van dierenarts Jencillin
zij geeft Ketti een speciale bandage,
Ketti komt elke dag haar bord
leeglikken nadat zij haar lunch
genuttigd heeft. Ketti heeft ook
vriendschap gesloten met de andere
ezels en de honden. Ze begroet alle
bezoekers vol enthousiasme.
Nu Ketti's wonden beginnen te
genezen is het ook tijd om hem te
castreren willen we hem samen met
de rest van de geredde ezels
houden, zonder babyezels volgend
jaar! Natuurlijk, ezelbaby's zijn erg
leuk ...
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Lara – weer een in de steek gelaten Duitse Herder!

Ipan was dankbaar met de actie van het personeel van de Diamond
lodge toen zij hen informeerden omtrent een Duitse herder die na
een vreselijk verkeersongeluk in de modder lag. Haar
linkerachterpoot was gebroken en de linkervoorpoot zwaar
gewond.
Ilona, Nigel en Sam van Ipan droegen de hond in een reddingsvoertuig
nadat zij haar koekjes gevoerd hadden en Meloxicam tabletten om haar
te helpen de pijn te verdragen.
De hond, later Lara genoemd, werd meteen naar de IPAN dierenkliniek
gebracht waar Dr Jencillin begon met het behandelen en reinigen van
de wonden zij gaf iv‑vloeistoﬀen en IV‑antibiotica omdat Lara was te
zwak om iets in te nemen.
Ilona Otter en Dr Jencillin beiden dierenarts, hebben samen het
achterbeen geamputeerd, omdat de breuk erg complex was en een
groot deel van de essentiële structuren van het achterbeen waren
blijvend vernietigd. Het voorste been was gelukkig alleen gewond
zonder eventuele breuken dus de beide dierenartsen waren blij dat de
hond een kans had om te overleven. In de IPAN kliniek worden alleen
ledematen geamputeerd wanneer een hond nog drie volwaardige poten
heeft om op te lopen.
Het is erg triest dat er zoveel vrouwelijke Duitse herders hetzelfde lot
als Lara moeten ontberen, na het krijgen van puppy's.
Twee weken na de operatie is Lara
gelukkig volledig genezen en zij
wandelt gelukkig rond op haar drie
poten, de gewonde voorpoot moet
nog minstens drie weken verzorgd
worden maar de vooruitgang is goed
voor een dergelijke grote wond.
Ipan hoopt in de toekomst nog veel
zwerfdieren te kunnen steriliseren
en castreren om dergelijk leed te
kunnen voorkomen.
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