Informatie jonge dieren
Wat leuk dat je een of meerdere baby’s wilt adopteren. Omdat dit toch iets anders in zijn
werk gaat dan de volwassen dieren geef ik je graag wat informatie mee voor thuis.
Adoptie
Jonge dieren zijn nog niet zoveel gewend dan de meeste volwassen dieren. Denk hierbij aan
voeding, (menselijk) contact en nieuwe situaties. Veel jonge cavia’s en konijnen zijn nog
nooit verhuisd en zijn misschien wel de eerste keer zonder hun moeder. Vraag alles wat je
wilt weten over je nieuwe vriendje(s) zodat je ze goed kunt gaan verzorgen. Zorg er ook voor
dat de rit naar huis prettig is door een goede reiskoffer/doos met handdoek mee te nemen.
Aankomst thuis
Zorg ervoor dat de huisvesting (hok, kooi, ren, enz.) al helemaal klaar staat. Deze mag niet in
de volle zon, tocht of op de grond staan (behalve als je ook een bovenverdieping hebt). Het
is dan ook de bedoeling dat je niks meer hoeft te veranderen en ze genoeg rust krijgen
omdat het allemaal erg spannend voor ze is. Een huisje om in te verstoppen kan ook enorm
helpen zodat ze een veilig plekje hebben.
De eerste tijd…
Probeer sowieso de eerste paar dagen ze een beetje met rust te laten. Je mag ze best eens
oppakken, aaien of je hand in de kooi steken maar doe alles rustig aan. Ze moeten aan alle
nieuwe geluiden, geuren en situaties wennen. Hoe rustiger je het doet hoe beter het gaat.
Het is belangrijk dat het veilig voelt en ze vertrouwen krijgen. Je hoeft je nieuwe baby(‘s) dan
ook nergens toe te dwingen want dit kan ze alleen maar meer stress leveren. Iets lekkers
(groente/snoepje) kan dan ook enorm helpen om ze te lokken en te laten zien dat het veilig
is.
Brok & hooi
Het is ontzettend belangrijk dat jonge dieren goede voeding krijgen. Hoe beter het dieet,
hoe gezonder ze zijn. Dit betekend dat ze tot ongeveer 6 maanden oud onbeperkt brok
mogen hebben. Hierna mag je het gaan beperken tot: 20 gram per 1 kg lichaamsgewicht
voor konijnen en 30-40 gram per cavia. Hooi mogen ze dan ook altijd onbeperkt hebben.
Groente & fruit
Let op met de eerste paar dagen groente en fruit te geven, ze hebben misschien al wat stress
door de verhuizing dus dit kan diarree veroorzaken. Geef dus eerst eens een paar kleinere
stukjes en bouw dit de komende dagen rustig op. Als je baby diarree krijgt stop je even met
groente geven en bouw je dit erna weer rustig op. Groentes die je kan geven zijn witlof,
andijvie, komkommer, wortel. Let op: Geef niet teveel fruit want hier zit veel suiker in.

