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Voorwoord
2018 was een bijzonder jaar. We hebben enkele honderden cavia’s opgevangen en mogen laten verhuizen naar    
geweldige nieuwe baasjes. Aardig wat zwangere dames brachten hun nestje bij ons groot. We kregen dieren met 
bijzondere verhalen en verwelkomden nieuwe cavia’s die bij ons bleven wonen. In dit jaarboek zie en lees je een 
aantal verhalen van wie er onder andere gebracht is.

Zonder vrijwilligers geen opvang. Dit jaar mochten we een aantal nieuwe, toegeweide en hele enthousiaste 
mensen verwelkomen in ons team. Ik wil alle vrijwilligers enorm bedanken voor de tijd en moeite die ze in de           
cavia’s steken en ik hoop dat ze nog vele jaren met plezier blijven helpen! 

Anne Raats-van den BoogaardAnne Raats-van den Boogaard

Caviaopvang Caviaplein is onderdeel van Beestenplein, welzijnscentrum voor huisdieren. Wij zetten ons in voor 
een fijner huisdierleven, zodat ook de baasjes meer van hun dieren genieten. Dat doen we door informatie te 
delen die voor iedereen toegankelijk is en workshops te geven. Daarnaast stellen we zelf natuurlijke diervoeding 
samen. Voeding die voedt in plaats van vult. En we steunen andere goede dierendoelen, zodat we samen zorgen 
voor een beter dierwelzijn. 
Maar we doen nog meer! Bezoek onze website voor meer informatie: www.beestenplein.nl



Bella en Mona
Deze twee meiden waren gebracht wegens een teveel aan cavia’s. Daardoor was er onderling veel onrust. Eentje 
van hen kwam van een hobbyfokker vandaan die gehoord had dat haar cavia bij ons beland was. De fokker wilde 
haar diertjes heel graag weer terug hebben en vond het jammer dat ze naar de opvang gebracht waren zonder dat 
zij daarvan op de hoogte gesteld was. Daarom kwam een vriendin ze beide ophalen, want ze waren inmiddels wel 
erg aan elkaar gehecht! 



Roosje
Dit kleine meisje had al een aardig avontuurtje achter de rug toen ze met haar leeftijd van 8 weken gebracht werd. 
Ze werd vermoedelijk van marktplaats gekocht en cadeau gedaan aan andere mensen. Maar die zaten helemaal 
niet op een cavia te wachten en gunden Roosje een beter leven. Ze waren erg begaan, dat zeker! Ze maakten zich 
zorgen dat kleine Roosje amper at en alleen maar bang in een hoekje zat, dus vroegen ze of ze zo snel mogelijk 
naar de opvang mocht komen. 
EenmaalEenmaal bij ons hebben we haar in de damesgroep geplaatst en dat bange kleine beestje dat niet wilde eten veran-
derde in een oogopslag in een ondernemend klein ding dat door de bak heen wandelde. Onderweg propte ze nog 
even een spriet hooi in haar mondje en toen liep ze nieuwsgierig verder tussen de andere cavia’s. Zo blijkt maar 
weer dat cavia’s echte groepsdieren zijn. En wij zijn blij dat Roosjes tijdelijke eigenaren zo alert waren!
Omdat het niet bekend was waar Roosje vandaan kwam moest ze nog even in de opvang blijven voor het geval dat 
ze zwanger zou zijn. Gelukkig bleek dat niet het geval en zo verhuisde Roosje naar twee vriendinnetjes. Ze komt 
nog regelmatig op vakantie bij ons.



Sterre en haar babies
We waren net klaar met het avondeten toen mijn telefoon ging. 
“Hallo?”
“Ja goedenavond! Ik sta bij de opvang maar er is hier niemand!”
“Dat klopt, ik werk eigenlijk alleen op afspraak” Zei ik. De opvang zit namelijk niet aan huis.
Het was even stil. 
“Oké, komt u nog deze kant op toevallig?”
Gelukkig had ik nog wel even tijd. “Ik kom er over een halfuurtje aan.”Gelukkig had ik nog wel even tijd. “Ik kom er over een halfuurtje aan.”
Daar stond een jongeman met zijn autootje volgeladen met twee grote caviakooien, plus alle toebehoren en 
natuurlijk met een stel cavia’s. Hij vertelde dat hij hier boos heen gereden was. Het was bijna kerst en hij was 
daarvoor even teruggekomen van zijn buitenlandse stage. Zijn ouders zouden voor de cavia’s zorgen, maar dat 
was uiteindelijk meer werk dan gepland en daarom wilden ze het eigenlijk niet meer doen. En daarom had hij alles 
in de auto gegooid en was hij richting de opvang gereden.  
NadatNadat de kooien in elkaar gezet waren kwamen de cavia’s tevoorschijn: een jonge moeder van ongeveer een 
halaar, vier hele leuke knappe zoontjes van een week of vier en papa cavia. 
Het hele gezelschap zag er prima verzorgd uit, de kleintjes waren goed op gewicht en ze waren allemaal aardig 
nieuwsgierig, iets wat niet zo vanzelfsprekend is voor cavia’s na een autorit. Ze hadden een paar kleine 
schimmelplekjes, maar dat is niet abnormaal voor babies van deze leeftijd. 
Aangezien het om vier babybeertjes ging hebben we ze allemaal bij papabeer gezet. En moeders mocht in de 
damesgroep, gezellig tussen de andere dames. 





Alles zag er in orde uit. Alleen nog één belangrijke vraag:
“Wanneer is de vader bij de moeder weggehaald?”
“Direct na de bevalling.”
Te laat dus.
Ik keek naar de mooie kindjes van het stel: drie krullige teddies en een borsteltje liepen zacht piepend door de kooi, 
nieuwsgierig onderzoekend waar ze beland waren. En papa deed vrolijk mee. 
EenEen gouden mandje en vriendje voor papabeer zoeken zou gelukkig geen probleem zijn. Zo’n superknappe, jonge 
en vrolijke vent wil iedereen toch wel hebben? Ook voor de babies was een nieuw huisje met bijbehorend vriendje 
zo geregeld. Eentje hebben we nog gekoppeld aan een volwassen beertje in de opvang die zich heel eenzaam 
voelde. Wat was hij blij met zijn nieuwe maatje! 
Het zeugje, dat nog steeds geen passende naam had, bleef voor de zekerheid nog maar even in de opvang. En niet 
heel veel later bleek dat we hier goed aan gedaan hadden: ze werd dikker en dikker…
MetMet die dikke buik huppelde ze vrolijk tussen de rest door en ze klom gewoon over de bruggetjes in het verblijf. 
Wat een sterretje was het toch, zo jong nog en dan al twee nesten moeten krijgen. En ondertussen gewoon lekker 
vrolijk doorgaan! Wat een sterretje. Ja dat werd haar naam: Sterre. 
Toen we het vermoeden kregen dat het niet lang meer ging duren hebben we Sterre een privékooi gegeven, zodat 
ze voldoende rust had om haar kindjes te baren en groot te brengen. Enkele dagen later liepen er vier kleine babies 
in de kooi: drie mannetjes en een vrouwtje. Het waren deze keer drie schattige borsteltjes en één wollige teddy. 
ZeZe waren helemaal goed voldragen, gezond en levendig, maar wel een beetje aan de kleine kant. Maar dat is ook 
niet gek als je weet dat Sterre inmiddels ruim een halaar oud was en dit haar tweede nest. Ze verzorgde ze goed, 
gaf goed melk en was ook heel gezellig naar mensen toe. En aangezien de kleintjes al heel aardig mee-aten 
groeiden ze ook heel goed. En ze hadden, net als hun ouders, een geweldig karakter! Het zeugje kreeg de naam 
Maan, de beertjes Jupiter, Mars en Saturnus.
De drie beertjes waren al snel gereserveerd en kregen allemaal gezelschap van een volwassen beertje. Sterre 
verhuisde samen met Maan naar een gouden mandje en kreeg het fijne plekje dat ze zo verdiende. 





Shine en de groep cavia’s
Daar waren ze dan: een hele doos vol jonge cavia’s. Hoe was dat zo gekomen? De eigenaren hadden vijf dames en 
het leek ze leuk om eens een nestje te hebben. Dat is natuurlijk ook erg leuk. Ze kochten een beertje. Maar in plaats 
van één van hun zeugjes bij het beertje te zetten is het beertje bij alle vijf de zeugjes beland. En dat betekent dat je 
vijf nestjes kan verwachten…



Een kleine tien weken later werden er een heleboel kleine caviaatjes geboren. Papabeer zat er nog bij en dat     
betekende dat hij zijn lol op kon, want cavia’s zijn direct na de bevalling weer vruchtbaar. Terwijl de nestjes groot-
gebracht werden waren de volgende ook alweer onderweg. De eigenaren hadden dat niet verwacht en waren er 
ook wel van geschrokken. Daarom hadden ze het verstandige besluit genomen om papabeer de laten castreren, 
zodat hij wel bij zijn dames kon blijven maar niet voor nog meer nageslacht zou kunnen zorgen.
Een kleine tien weken na de eerste geboortegolf volgde de tweede. En dat was voor de baasjes van al die cavia’s 
reden om contact op te nemen met de opvang. In eerste instantie zou maar een deel van de kleintjes komen, maar 
op aandringen is alles even meegenomen, zodat we na konden kijken wat de zeugjes en beertjes waren.
EnEn zo kwamen er zo’n twintig cavia’s bij. Van de eerstgeboren nestjes waren er alleen nog beertjes bij, de zeugjes 
waren door de eigenaren al ondergebracht op een nieuw adresje. Een heleboel pubertjes. Er zaten een aantal       
behoorlijk felle kereltjes tussen, maar ze hadden vooral een heel leuk karakter: druk, maar ook nieuwsgierig, vrolijk 
en open. Ik vind dat persoonlijk wel erg leuk, een beetje pit. Ook zaten er een aantal babybeertjes bij, die hebben 
we direct gekoppeld aan mannetjes in de opvang die nog alleen zaten. Dat kwam eigenlijk wel goed uit, want daar-
door waren zij ook blij en nog mooier: nu konden ook zij eindelijk verhuizen naar een fijn adresje.

Dan nog de zeugjes. Die wilden de eigenaren graag houden. Er zaten vier dames tussen: eentje van vier weken oud 
(hun lievelingetje, die gelukkig voor hen kon blijven) en drie meiden van een week of zes. Omdat het risico aan-
wezig was dat deze dames zwanger konden zijn, al was het maar een klein risico, hebben we met de eigenaren 
besloten om ze in de opvang te houden. En zo ging er weer één zeugje terug naar huis. Ze kwam uiteraard bij de 
andere dames te zitten en zou dus niet alleen zijn.
Ondertussen kwamen we in de opvang tot de conclusie dat er drie satijncavia’s tussen zaten. Dat ziet er prachtig 
uit hoor, want doordat deze cavia’s een holle haarstructuur hebben glanzen ze prachtig. Maar. Helaas gaat deze 
vacht vaak samen met een hele nare ziekte die steeds erger wordt en waar de cavia uiteindelijk aan doodgaat. Het 
is een lijdensweg die je wilt voorkomen. Daarom wilden we deze drie cavia’s in de opvang houden, zodat we ze een 
fijn leven kunnen bieden. En als de tijd dan daar is dan willen we tijdig de beslissing maken om ze niet te laten   
lijden.



Onder deze drie cavia’s zit ook kleine Shine, een vrolijk meisje met een zwart maskertje en een rode neus. Ze vond 
het wel gezellig in de grote damesbak in de opvang, het was jammer dat niet iemand net zoveel van haar kon         
genieten als wij.
Op een dag kwam er een mevrouw in de opvang die we goed kenden en zij had al heel lang cavia’s. Ze kwam een 
gecastreerd beertje ophalen voor haar damesgroepje. We raakten aan de praat, ook over de satijncavia’s die geb-
racht waren. En ze vond Shine wel een heel leuk meisje.
Een week later kwam ze nog een keer langs. Deze keer voor Shine. Want ze wist heel goed waar ze aan begon en 
ik had er een heel goed gevoel bij. Dus zo werd Shine toch geplaatst. Ik hoop dat ze nog een hele fijne tijd heeft, of 
dat nu een halaar, een jaar of hopelijk nog veel langer is. 



Nero en Prins
Ook Nero en Prins kwamen mee uit de groep cavia’s. Twee wat schuwe mannetjes, beide satijncavia’s. We hebben 
besloten om ze in de opvang te houden. Mochten ze ziek worden, dan willen we niemand opzadelen met zo’n      
vreselijke ziekte. Maar hopelijk worden ze gewoon gezond oud bij ons!





Otto en Otje
Otto en Otje zijn meegenomen door iemand die het niet langer kon aanzien dat ze bij hun huidige baasje zaten. Er 
waren nog meer dieren aanwezig. Helaas had hun vorige eigenaar hulp nodig om goed voor zichzelf te kunnen 
zorgen en de zorg voor de dieren liet dan ook te wensen over. Ze zaten in vuile kooien en het was niet duidelijk of 
ze de juiste voeding kregen. Otje heeft daar drie jaar gewoond, Otto is er zomer 2017 bijgekomen. Een hulp aan 
huis heeft ze toen meegenomen en enkele weken goed verzorgd voordat ze bij ons terecht kwamen.
OtjeOtje was een wat onzeker typetje dat dan maar een grote mond opzet naar andere cavia's, maar eenmaal gewend 
was ze eigenlijk gewoon heel lief. Ze is gekoppeld aan een ander zeugje en daarheen verhuisd. Otto is een vrolijk 
en aardig nieuwsgierig ventje dat samen met een babybeertje verhuisd is naar een fijn huisje.



Kobus en Kiwi
Deze twee knappe mannen zijn afgestaan wegens persoonlijke omstandigheden waardoor hun baasje niet genoeg 
voor ze thuis was. Kobus en Kiwi zijn op dieet gezet toen ze in de opvang kwamen, want ze waren wel heel veel 
cavia om van te houden. Ze waren 2,5 jaar oud en heel vriendelijk en makkelijk naar elkaar en naar mensen. 





Gandalf en Frodo
Twee volwassen beertjes koppelen is meestal niet zo’n goed idee. Ze willen beiden even laten zien hoe stoer ze zijn 
en meestal leidt dat tot flinke vechtpartijen. Daarom zetten we meestal een babybeertje bij een volwassen manne-
tje. Maar soms is het het proberen waard. Als het karakter past, kan het ook wel eens goed gaan. 
MerlijnMerlijn was een heel lief kereltje van zo’n 4 jaar oud dat afgestaan werd wegens allergieën. Daardoor kreeg hij niet 
voldoende aandacht en een maatje erbij was geen goede optie wegens de gezondheid van zijn baasje. Een dag 
later werd Gandalf gebracht. Gandalf was nog een stuk jonger, ongeveer 1,5 jaar oud. Hij werd afgestaan omdat 
zijn maatje overleden was en hij erg eenzaam was. Beide mannen waren aardig relax, Gandalf was wel wat bang en 
ik denk dat het kwam door die zachte blik in zijn ogen: We gingen het proberen!
DeDe kennismaking ging meer dan vlekkeloos: even snuffelen, even achter elkaar aan zitten en dat was het. Maar het 
werd nog mooier: ik verwacht niet van twee volwassen beertjes die elkaar niet kennen dat het hele dikke vriendjes 
worden. Leuk als het wel zo is, maar als ze elkaar gewoon accepteren en regelmatig contact maken vind ik het 
prima. Maar Gandalf en Merlijn zaten binnen een uur gezellig tegen elkaar aan onder een wilgenbruggetje….. een 
match made in heaven! 
HelaasHelaas was het geluk maar van korte duur: Merlijn lag enkele dagen later zomaar dood in zijn hokje. Waarschijnlijk 
is het iets acuuts  geweest, aangezien hij ’s ochtends nog vrolijk worteltjes zat te eten.  Maar gelukkig voor Gandalf 
vonden wij het geen goed idee om een gebrachte papa met twee zoons samen te laten zitten. Eentje zou bij een 
ander beertje geplaatst worden. En dat werd Gandalf. Nou, die was meteen helemaal happy met dat kleine ding in 
zijn hok! Hij had weer een nieuw en vrolijk vriendje dat achter hem aan huppelde en een hoop leven in de brouwerij 
bracht. De kleine kreeg een uiterst originele naam: Frodo.





Bloem en Fleur
Wat een lekkere koppies he! Bloem en Fleur liepen los in de tuin, maar ze aten van het gras en de plantjes. Daar-
naast waren de kinderen van het gezin niet erg geinteresseerd in de diertjes en er zat ook nog een rat in de tuin. 
Alles bij elkaar leek het de oude baasjes beter als ze een ander huisje kregen. Een week later zijn Bloem en Fleur op-
gehaald als gezelschap voor een zeugje van drie jaar. Toen het wat warmer werd mochten ze met z’n drieen door 
de tuin lopen. Dat zal een vrolijke boel geworden zijn, want Bloem en Fleur zijn lekker druk en heel erg gezellig!



Vijf zeugjes
Er kwam een stel dat bestond uit vijf schattige meiden die uit een zorginstelling kwamen. Er heerste een muizen-
plaag en daardoor was besloten dat de cavia’s en kippen die daar aanwezig waren niet konden blijven. Dus zo 
kwamen moeder en dochter en nog drie andere dames naar ons. Ze waren een beetje verlegen maar echt bang 
konden we ze niet noemen. Ze waren ook nog niet heel oud: drie van hen zijn pas een jaar, eentje is twee en van 
de laatste is de leeftijd niet bekend, maar echt oud is zij ook nog niet.



Een zesling, het verhaal 
van onze Diva

Een zesling van zo’n 7 weken was a omstig uit een oepsnestje waarbij een gecastreerd beertje te vroeg bij het 
zeugje gezet was. Hij heeft daar nog even van geprofiteerd. Eigenlijk zouden de kleintjes eerder komen, maar de 
dierenarts had geconstateerd dat ze mijtjes hadden en de zorgzame eigenaren wilden ze mijt-vrij bij ons afgeven. 
Ik vind het echt super als mensen hun verantwoordelijkheid zo nemen! 
DeDe zes kleintjes werden allemaal in aparte bakjes gebracht. Het bleek dat de dierenarts nog niet had kunnen zien 
wat hun geslacht was plus de kans op herbesmetting aanwezig was, waardoor die geadviseerd had om ze allemaal 
apart te houden. Dat was heel jammer want het bleek om vijf zeugjes en een beertje te gaan, wat al vanaf de          
geboorte te zien is bij cavia’s. Er bleek ook onderzocht te zijn wat ze mankeerden door zaken op kweek te zetten 
en ze zouden geen schimmel hebben, maar aan de wittige korstige plekjes bij de oortjes bleek dat bij twee kleintjes 
echt het geval te zijn. Daar zijn ze dan ook meteen tegen behandeld. 
OmdatOmdat het nest zo groot was zaten er een paar echt kleine kleintjes bij. Die bleven wat langer, zodat ze niet teveel 
stress hadden en nog even goed konden groeien. Gezond waren ze gelukkig wel, en lekker levendig. En met een 
behoorlijk karakter, want kibbelen konden ze onderling ook al erg goed. 
Helaas zat er één satijnzeugje bij die in de opvang bleef wonen: Diva. Onze Diva bleek een echte diva te zijn met 
een behoorlijke attitude. We genieten elke dag van haar aanwezigheid en hopen dat ze nog lang en vooral gezond 
bij ons mag blijven.







Pippa en haar kindjes
Pippa kwam met haar hele gezin vanuit Den Haag naar ons: moeder, vader en een nestje dat 30 december geboren 
was: een zeugje en twee beertjes. De eigenaren hadden ze gekocht als twee beertjes, maar na enkele weken lagen 
er zomaar drie babies in de kooi en bleek dat dat dus niet helemaal klopte. Papa beer werd direct apart gezet, maar 
het kwaad was al geschied: Pippa was al opnieuw gedekt. Toen ze 4 weken waren zijn de beertjes bij papa gezet 
en het zeugje is bij mama gebleven. Alles zag er gezond en levendig uit, al was moeders natuurlijk veel te jong voor 
een tweede nest. Eenmaal bij ons werd Pippa dan ook snel dikker en dikker. Daarom hebben we haar niet veel later 
metmet haar dochtertje Pien hebben apart gezet. De bevalling verliep voorspoedig en Pippa kreeg vier piepkleine,      
supergezonde en levendige kindjes. 
Na het grootbrengen van haar nestje was Pippa zelf gezond, maar heel erg dun. Ze bleef in eerste instantie bij ons 
om aan te sterken. Maar omdat ze ook een supergoed karakter had (dat hadden we stiekem meteen al gezien toen 
ze gebracht werd) hebben we haar een plekje gegeven in onze aai- en knuffelploeg. Zo kan ze nog veel mensen blij 
maken en hopen we dat ze ook nog een educatieve functie mag hebben.







Toto, Toots en Tomm
Deze drie jongemannen werden gebracht toen ze een week of tien oud 
waren. Ze waren met hun moeder, een ander zeugje en vader aangeboden 
op marktplaats en gelukkig kwam er iemand op hun pad die dat niet kon 
aanzien. Ze heeft het hele gezin meegenomen en we hadden aangeboden 
om het nest van drie beertjes over te nemen. 
Toto konden we koppelen aan het beertje Otto. De andere twee kereltjes 
zijn samen verhuisd naar een fijn baasje. 



2 beertjes en 4 zeugjes
We kregen 6 cavia’s van hetzelfde adres, twee beertjes en vier zeugjes. Ze waren gebracht omdat er teveel cavia’s 
in huis waren en te weinig ruimte, waardoor ze zich teveel aan elkaar irriteerden in hun verblijf. Daarom was beslo-
ten om er een aantal af te staan. De beertjes zaten gescheiden van de dames en gingen samen op zoek naar een 
nieuw baasje. Onder de dames zaten moeder en dochter, die we samen wilden houden. Omdat dochterlief nogal 
een zorgenkindje was gingen we op zoek naar iemand die bereid was om de soms intensieve zorg over haar op zich 
te nemen, ze had namelijk wel eens flink last van haar luchtwegen. Een van de twee andere zeugjes was aan één 
oogoog blind. Zij is verhuisd naar caviarusthuis Villa Piepmuis. Het andere zeugje, een knappe chocoladebruine meid, 
is gekoppeld aan een vriendinnetje. 





Bentley en Roys
Hun baasje kampte met gezondheidsklachten en het verschonen van de kooi, plus het stof wat erbij vrij kwam, 
maakte dat het erg moeilijk was om de diertjes echt goed te verzorgen en ze voldoende aandacht te geven.



Bux en Buster
Kijk eens wat een geweldig leuk duo! Buster was een tijdje geleden 
naar de opvang gebracht omdat het niet klikte met zijn oude vriendje. 
Buster had inmiddels al menig bezoekers ingepakt met zijn charmes: 
hij staat het liefst met zijn voorpootjes op zijn huisje naar je te kijken. 
Hij zingt je nog net geen serenade toe (tenzij je eten bij je hebt natuur-
lijk). 
Kleine Bux komt uit een oepsnestje dat 
was opgevangen door Cavia-
adviesbureau Marja’s Caaes. 
Hij was toen ruim 3 weken oud en 
in uitstekende gezondheid. 
Hij is erg goed gesocialiseerd en 
weet ook heel goed wat hij wel 
en niet wil. Het is een heel 
ondernemend ventje met een ondernemend ventje met een 
eigen mening. 



Muck en Pip
Muck was al 7 jaar oud toen ze met Pip (2 jaar) gebracht werd omdat de kinderen er niet genoeg meer mee deden. 
Pip werd gekoppeld aan een nieuw vriendinnetje. Muck bleef wegens haar hoge leeftijd in de opvang wonen. Ze 
vind het op zich prima maar is duidelijk een beetje onder de indruk van de hele verhuizing. Een tweede verhuizing 
zou te heftig geweest zijn. 





4 knappe kereltjes
Deze vier mannen zijn met nog een zeugje gebracht wegens een onverwachts nest en een teveel aan cavia's. Het 
zijn prachtige coronet-cavia’s!



Apple en Berry
Dit is toch wel een bijzonder stel. Apple is een hele knappe crèmekleurige caviaman van 4 jaar oud. Hij woonde 
samen met een ander beertje, maar helaas is die overleden. Apple vereenzaamde, maar omdat zijn eigenaren geen 
nieuwe cavia’s meer wilden besloten ze in zijn belang om hem af te staan, zodat hij weer een nieuw vriendje kon 
krijgen.
Berry is bij ons gebracht door de dierenambulance. Hij was gevonden. Berry was toendertijd een knulletje van een

 maand of 4. Hoewel dat een hele onhandige leeftijd is om te koppelen 
(meestal barsten jonge beertjes dan van de hormonen) hebben we hem 

toch voorgesteld aan Apple. toch voorgesteld aan Apple. Want Apple oogde als 
een rustige stabiele cavia, terwijl Berry heel 
onzeker was. Na wat ge-prrrrrr was het goed. 
Geen gedreig, gejaag of gevecht. Aangezien ze 

beide ook nog moesten wennen kon dat 
natuurlijk na een paar dagen nog 

veranderen als ze wat zekerder van zich
zelf waren. Inmiddels zijn het geen zelf waren. Inmiddels zijn het geen 
dikke vriendjes, maar ze tolereren 
elkaar wel, mits ze ruim voldoende 

ruimte hebben.



Joppie en Henkie
Dit prachtige pluizige duo is afgestaan wegens allergieen voor hun hooi en bodembedekking. Ze waren al een keer-
tje overgenomen en het was dan ook niet de bedoeling om ze af te staan, maar een goede verzorging werd steeds 
moeilijker. 
Joppie en Henkie waren ongeveer 3 jaar oud. Joppie (links) is een lunkarya, een langharig ras dat regelmatig           
geknipt moet worden. Henkie is een Zwitserse teddy en hij is halflangharig, echt knippen hoeft niet maar het ziet 
er toch net wat verzorgder uit als dat wel gebeurd is.



Tim
Tim kwam via een zorginstelling. Eén van hun zwakbegaafde cliënten had ergens een cavia geadopteerd en bleek 
minder goed voor hem te zorgen dan gehoopt. Een grappig ventje van ongeveer een halaar oud. Hij was ook niet 
erg bang en eenmaal in de handig best wel tam eigenlijk. Hij is met een vriendje verhuisd.



Wat een leuk stel zo, een lieve gezellige castraat en een schattig pluizig meisje. Ze waren afgestaan door een hefti-
ge verandering in de gezinssituatie, waardoor de zorg over de cavia’s teveel werd. Ze zijn met zeugje Saar als trio 
verhuisd. 

Swiffer en Pluis



De pluizige Chewie was op een leeftijd van ongeveer vier maanden gekocht als gezelschap voor een ander beertje. 
Zijn oude baasjes vroegen in de dierenwinkel of het goed zou gaan onderling, en die zei volmondig ja. De jonge-
man/puber en het beertje zeiden echter volmondig nee. Niet heel raar, want de meeste beertjes van een maandje 
of vier zijn aan het puberen en al die hormonen die door hun lije gieren dragen meestal niet bepaald bij aan een 
soepele kennismaking. De dierenwinkel gaf helaas niet thuis toen ze hem terug wilden brengen, dus kwamen ze bij 
ons uit. 
Het was een druk ventje, maar in zijn kooi een echte held op sokken. Het liefst zat hij stiekem onder een wilgen-
bruggetje te kijken wat er allemaal gebeurde en op een onbewaakt moment zoefde hij dan langs. 
Op een dag kwam er een jongetje met zijn moeder mee naar de opvang om hun cavia’s te brengen voor vakan-
tie-opvang. Het “rokje” van stug haar op de achterste helft van zijn lije kreeg toevallig net een knipbeurt van vrij-
willigster Saskia. 
“Hoe heet die cavia?” Vroeg het jongetje. 
Saskia keek me vragend aan. Sja. Euhm. Hij had nog geen naam gekregen. 
“Dan kan je hem Chewie noemen!” Zei het jongetje. “Van Starwars”. 
Ja. Dat was best wel een leuk idee met zijn bruine stugge haartjes! 
En zo had Chewie een naam. 
Nu nog een vriendje.
Enige tijd later kregen we de kleine pikzwarte Darth binnen met zijn zusjes. Ze waren a omstig uit een oepsnestje. 
De heren bleken heel goed bij elkaar te passen!

Chewie en Darth





Woezel en Oscar hadden allebei pech in dezelfde week: hun vriendje overleed en zij bleven allebei alleen achter. En 
beide vonden ze dat helemaal niet leuk: ze waren veel stiller dan normaal en ook helemaal niet zo vrolijk meer. 
Zowel Oscar als Woezel kwamen uit de opvang. En beide baasjes wilden geen nieuwe cavia’s meer. Maar om ze nu 
maar een beetje alleen te laten wegkwijnen….. Dat is gewoon zielig natuurlijk. Daarom vonden beide baasjes het 
beter om hun cavia af te staan aan ons, zodat ze misschien nog even van het gezelschap van een andere cavia 
konden genieten. 
WWoezel kwam een paar dagen eerder. Zijn lije was inmiddels een beetje stuntelig als hij liep en zijn lekkere mollige 
lije was ook niet meer zo dik meer als het geweest was. Het was inmiddels echt een oud manneke geworden. Ik 
vind het meestal niet zo’n goed idee om hoogbejaarde cavia’s die ook nog eens echt oud ogen nog uit te plaatsen. 
Dan moeten ze twee keer wennen aan een nieuwe plek, twee keer stress hebben en dat komt hun toch al wat min-
dere conditie niet echt ten goede. En het idee dat je een cavia naar een nieuw baasje laat verhuizen terwijl hij mis-
schien nog maar heel even leeft is ook niet zo leuk. Dus Woezel mocht in de opvang blijven wonen op zijn oude dag. 
Maar met wie?
Nou, daar was Oscar dus: nog steeds een stevige jongen met dik, lang haar. Maar wel al 7 jaar oud inmiddels. We 
hoefden dus ook niet lang na te denken over een mogelijk maatje voor Woezel: we hebben de heren gewoon bij 
elkaar gezet en gekeken wat er gebeurde. 
Woezel was héél enthousiast en rende zo goed als hij kon achter Oscar aan. Die hapte hem een beetje van zich af 
terwijl hij lekker hooi en groente aan het eten was: not impressed. Een halfuurtje later was het rustig in de kooi en 
was er geen teken van spanning meer te bespeuren. Ze hebben nog even van elkaars gezelschap genoten!

Oscar en Woezel





Deze twee suuuuuuperknappe jongemannen van 5 maandjes jong zijn naar de opvang gebracht omdat hun oude 
baasje ging verhuizen en in het nieuwe huis was minder plek. Ze stonden tegen de konijnenkooi aan, die niet zo 
leuk deden tegen hun cavia-buren. Het gezin heeft er toen voor gekozen om ze een beter huisje te gunnen. 

Wobble en Wallace



Ik verwijt de oude eigenaren van Max niets: hij was goed verzorgd, zag er supergezond uit, was hartstikke tam en 
waarschijnlijk is was gewoon onwetendheid. Zelf wist Max waarschijnlijk ook niet beter en zal hij best wel tevreden 
geweest zijn met zijn leventje. Eten is immers een grote hobby van cavia's en daaraan was geen gebrek.
HijHij was cadeau gedaan aan een van de kinderen, maar heel veel werd er niet door hen naar hem omgekeken. Daar-
naast was het gezin inmiddels gescheiden, waardoor de situatie anders geworden was en de zorg voor Max, zeker 
met 4x per week zijn mini-kooi schoonmaken, best wel veel was. De oude eigenaresse gunde hem een baasje waar 
hij meer aandacht en een vriendje kreeg. 
Mini was met twee zusjes a omstig uit een oepsnestje. Hun moeder was in huis genomen als gezelschap voor een 
ouder zeugje, maar zij bleek zwanger te zijn en toen hadden ze er ineens vijf. Dat was niet helemaal de                          
bedoeling…

Max en Mini



Milou is gebracht omdat haar oude baasje op zichzelf ging wonen en aangezien dat best wel een uitdaging ging 
worden was ook nog de zorg over een cavia teveel. Omdat ze een satijncavia is, is ze verhuisd naar een kennis met 
een damesgroep. Hier mag ze blijven wonen voor zolang ze nog een fijn leven kan hebben (hopelijk zonder ziek te 
worden).

Milou



Deze heren waren nog geen jaar oud en hebben zo’n driekwart jaar in een gezin gewoond. Ze waren van de twee 
kinderen van het gezin, maar gezien die er niet genoeg mee deden werden Diggle en Doodle naar ons gebracht.

Diggle en Doodle



De verantwoordelijkheid voor de zorg van deze mannen lag bij hun oude gezin bij de kinderen deze huizes en dat 
gebeurde niet goed genoeg. De ouders vonden dat zielig voor de cavia’s maar hadden zelf geen tijd om wel de zorg 
en aandacht te geven die twee cavia’s nodig hebben. Zo werden ze bij ons gebracht.

Yugi en Yogi



Er werd een heel leuk trio dames gebracht van ongeveer twee jaar oud. Ze waren in de winter door iemand overge-
nomen, maar nu hij zelf verhuisde naar een flatje was er geen ruimte voor een grote caviakooi. Daarom zijn deze 
meiden naar de opvang gebracht. 

Meike, Fieke en Feike



Deze heren werden gebracht wegens tijdgebrek. Beide mannen waren nog geen jaar oud en in goede gezondheid. 
Ziggy (rechts) was heel relax en nieuwsgierig, Zazoe (zwart) was wat meer verlegen maar ook zeker niet overdre-
ven bang. 

Ziggy en Zazoe





Dit is Tix. Een hele knappe caviameneer van een jaar of vier oud. Tix heeft zijn hele leven alleen gezeten en is naar 
de opvang gebracht omdat zijn oude baasjes hem eenzaam vonden. Hij kreeg niet genoeg aandacht (wij zijn ten 
slotte geen cavia’s die er 24 uur per dag bij zitten en caviataal spreken) en na vier jaar gunden ze hem nog een paar 
jaar een vriendje. Dus kwam hij naar de opvang.

Bij de gezondheidscontrole die we standaard uit-
voeren wanneer cavia’s afgestaan worden bleek 
dat Tix een wond op zijn voetzool heeft. En dit 
soort wondjes op voetjes kunnen helaas zonder 
de juiste zorg uitgroeien tot een bumblefoot. Dat 
is een gezwollen, ontstoken voetzool. Ik hoef je 
niet te vertellen dat dat erg pijnlijk is. En zelfs als 
hethet geneest blijft zo’n voetje vaak een zwakke 
plek. En daarom blijft Tix in de opvang wonen, 
zodat we zijn pootje goed kunnen verzorgen.

Tix





Er werd contact opgenomen door iemand de nogal wat cavia’s had. Ze hadden bewust wat nestjes gefokt, maar 
zeker met de hoeveelheid jonge beertjes die er nu rondliep werd het echt teveel. Het was dan ook niet de bedoe-
ling om voor nog meer nestjes te zorgen, daarom hadden ze papa-beer ook meegegeven. Het was was de vraag of 
wij er een stel over konden nemen. Ze hadden zelf geprobeerd om een goed huisje te vinden, maar dat viel niet 
mee en achterlaten bij een handelaar voelde niet goed. En zo kwamen er op een donderdagmiddag in de zomerse 
hitte 18 cavia’s naar de opvang. 12 beertjes en 6 zeugjes. De kleinste dieren waren wat aan de kleine kant en           
sommige hadden wat schurft-plekjes, maar ze maakten een gezonde indruk. sommige hadden wat schurft-plekjes, maar ze maakten een gezonde indruk. 

Omdat de zeugjes op één na ouder dan vier weken waren moesten ze nog even in de opvang blijven om er zeker 
van te zijn dat ze niet zwanger zijn. De beertjes waren namelijk te laat gescheiden van de zeugjes, waardoor die 
kans aanwezig was. 

De jonge beertjes (4-8 weken ongeveer) zaten bij elkaar in één verblijf en verhuisden in tweetallen. Papa-beer was 
samen met een van zijn zoons gezet en we hebben nog drie andere eenzame beertjes in de opvang blij kunnen 
maken met een vriendje. 

18 kleine cavia’s 
(en ietsje grotere)





Uiteindelijk bleken twee dames zwanger te zijn: Nora en Nova. Nora beviel ongeveer een maand na aankomst van 
vier knappe kleine beertjes. Hoewel ze wat aan de kleine kant waren (waarschijnlijk doordat dit nestje direct achter 
het voorgaande nestje gekomen was), waren ze erg levendig en groeiden ze gelukkig goed. Twee heren zijn samen 
verhuisd, de andere twee beertjes kregen ieder een volwassen vriendje. Nora zag er zelf ook nog supergezond uit. 

MaarMaar die arme Nova bleef maar dikker en dikker worden. Het kleine meisje was al te jong gedekt, waarschijnlijk 
toen ze een maandje of twee oud was. De laatste twee weken bestond ze meer uit baby dan uit mama. Ze beviel 
nameljik van een zesling. Een dracht op zo’n jonge leeftijd is al een aanslag op een cavialije als dat zelf nog goed 
had moeten groeien. Dat er dan maarliefst zes kleintjes geboren werden vonden we dan ook best wel zielig. 

ErEr zat één mini-kleintje bij. Helaas heeft die het niet gered. De andere babies groeiden wat langzaam, maar dat was 
natuurlijk niet vreemd. Ze kregen extra bijvoeding, want met maar twee tepels is onmogelijk voor zoveel babies 
om allemaal net zoveel te drinken als babies uit een nest van twee. Ze verhuisden alle vijf naar een fijn huisje. 

Nora en Nova bleven nog even bij ons, zodat ze goed konden aansterken. Daarna zijn ze samen verhuisd.





Deze caviafamilie kwam naar ons toe: gecastreerde vader, moeder en hun 3 dochters uit een oepsnestje (ze dach-
ten 2 dames te hebben maar dat was dus niet zo).  De reden bleek dat er niet genoeg aandacht naar ze ging door 
de kinderen, die inmiddels ook groter werden, en er niet genoeg tijd was om ze goed te verzorgen. Ze verdienden 
een beter onderkomen. Ze zijn met z’n vijven naar een groot buitenverblijf verhuisd.

Een caviagezin



Deze twee koppeltjes zijn gebracht wegens ernstige privé-omstandigheden. Twee dames en twee heren. Ze 
vonden al snel een nieuw baasje.



Dit zijn Kiki en Kato, twee meiden van zo’n 3 jaar oud. Ze zijn gebracht omdat hun gezin liever hamsters ging 
houden. Daarnaast stond de vakantie voor de deur. Kiki en Kato hebben een geweldig karakter. Ze zijn totaal niet 
bang en zijn erg stabiel. We hebben Kiki daarom gehouden als lid van onze aai- en knuffelploeg. Kato zou eigenlijk 
ook blijven, maar is verhuisd naar een eenzaam gecastreerd beertje dat met spoed een nieuwe vriendin nodig    
had.

Kiki en Kato



Deze twee lieve mannen waren al            
behoorlijk op leeftijd, namelijk zo'n 
5,5 jaar oud. Het gebeurt gelukkig niet 
zo vaak dat er zulke oude duo's          
gebracht worden. Maar de baasjes 
van Pinda en Nuts gingen verhuizen 
en er was niet genoeg ruimte om ze 
eeneen fijne ruime kooi te geven. Daarom 
zijn ze naar de opvang gebracht. Het 
zijn twee heel relaxte cavia's, rustig en 
tevreden. 

Nuts en Pinda



Puk en Muk werden gebracht omdat zij na zo’n 1,5 jaar zorg nog steeds vrij schuw zijn en ook niet zo’n fan zijn van 
oppakken en knuffelen. Daarnaast was de interesse bij de dochter inmiddels minder geworden. Hun oude baasjes 
gunden hen een beter leven en hebben ze daarom naar de opvang gebracht. Puk (gecastreerd beertje) is ongeveer 
twee jaar oud, Muk is ongeveer 4.

MandyMandy en Molly werden naar de opvang gebracht wegens een verhuizing. Hun oude baasje gunde deze dames een 
groter verblijf dan wat hij in de nieuwe woning kon plaatsen. Hierbij werd aangegeven dat de dames niet echt 
vriendinnetjes waren, maar elkaar meer accepteerden in het hok. Mandy is een oud meisje van ongeveer 5 jaar, 
Molly is ongeveer 4 en behoorlijk wat cavia. Omdat ze niet aan elkaar gehecht zijn gingen we ze in overleg ook niet 
samen uitplaatsen. Molly is verhuisd naar een gecastreerd vriendje. 

MandyMandy is samen met Puk en Muk verhuisd naar Caviarusthuis de Caviamand. In dit rusthuis mogen ze de rest van 
hun leven blijven wonen en wordt er goed gekeken naar de individuele behoeftes van de cavia’s. Zo hoeft Puk bij-
voorbeeld niet te knuffelen als hij dat niet leuk vindt. We hopen dat ze hier nog heel wat jaartjes mogen genieten! 

Puk en Muk, 
Mandy en Molly





Deze knappe spetter heet Jake. In het voorjaar werd hij overgenomen van een vriendje van een van de kinderen 
uit het gezin waar hij woonde, omdat er onvoldoende aandacht voor hem was. Helaas was dat bij het nieuwe gezin 
na een paar maanden ook aan de orde en daarom kwam Jake naar de opvang. Ze gunden hem een baasje waar hij 
meer aandacht zou krijgen. 
We weten niet precies hoe oud Jake was maar waar-
schijnlijk niet ouder is dan een jaar of twee. Jake zat 
alleen, dus moest hij voorzien worden van een vriendje. 
We gaan cavia’s immers niet alleen uitplaatsen. In de 
opvang zat ook een beertje dat bij ons op vakantie was. 
Zijn vriendje was onlangs overleden en zijn eigenaren 
hadden aangegeven dat er een volwassen beertje bij 
mocht als er een geschikte kandidaat aanwezig was.mocht als er een geschikte kandidaat aanwezig was.
Dat was het proberen wel waard natuurlijk. De introduc-
tie verliep vlekkeloos: Jake was heel enthousiast en liep 
brommend rondjes om het beertje heen. En die liet op 
zijn beurt weten dat hij niet teveel moest proberen. Jake 
accepteerde dat. Een week later gingen ze als duo naar 
huis. Hopelijk kunnen ze nog lang van elkaars gezelschap 
genieten!

Jake





Wat een mooi stel zo! Fidis is een knappe rode gecastreerde kerel, en Floor, zijn vriendinnetje. Ze zijn ongeveer 2 
jaar oud. Fidis en Floor zijn naar de opvang gebracht omdat de kinderen te weinig aandacht voor ze hadden. De 
verzorging had grotendeels op hen neer moeten komen en die verwachting werd niet waargemaakt. Daarnaast 
was het moeilijk om in de vakantie oppas te vinden voor het ze. Omdat de voormalige baasjes bang waren dat ze 
via marktplaats verkeerd terecht zouden komen en omdat ze dit duo graag samen wilden houden zijn ze naar de 
opvang gebracht. 

Fidis en Floor



We hebben een aantal zeugjes opgehaald bij een instelling voor speciaal onderwijs. Ze hadden een tijd geleden een 
aantal zeugjes en een beertje van iemand overgenomen, waar ze een lekker ruim verblijf voor gemaakt hadden. Ze 
hadden inmiddels een paar geplande nestjes gehad, wat leerzaam was voor de leerlingen, en hierin was ook de   
verantwoordelijkheid genomen om ze ook daarna goed te verzorgen of er de juiste baasjes voor te vinden. We 
waren onder de indruk van de manier waarop de cavia’s, konijnen en kippen die aanwezig waren gehouden 
worden: heerlijk ruime en brandschone verblijven en allemaal dieren die blaken van gezondheid. Ook was er een 
educatieveeducatieve moestuin, waarvan de oogst weer gebruikt werd voor lessen in de keuken. En ook de cavia’s profiteer-
den mee van deze verse lekkernijen. Kortom: hier werd goed voor alles gezorgd! 
In de zomervakantie was de zorg op iemand anders neergekomen en toen was het een beetje mis gelopen. Eerder 
gezegd, de mannen waren een beetje aan het scharrelen geweest met als resultaat een heel stel zwangere zeug-
jes. Ons was gevraagd om de geslachten nog even 300% te controleren om verdere ongelukjes te voorkomen. In 
overleg hebben we toen de meeste zeugjes meegenomen naar de opvang. Zo werd de situatie weer handelbaar 
en kon het welzijn voor alle dieren gegarandeerd worden. We hebben zeven dames meegenomen, waarvan twee 
nog erg jong waren, eentje ongeveer 4 jaar en vier dieren van ongeveer een halaar. 
De weken erna was het een drukte van belang in de opvang: vijf van de zeven dames kregen een nestje met prach-
tige en gezonde babies! Gelukkig ging alles probleemloos en konden we vooral veel genieten van al die schattige 
kleintjes. Ze hebben allemaal een fijn baasje gevonden, op Snoesje na. Zij bleef wegens haar vriendelijke, rustige en 
nieuwsgierige karakter bij ons wonen als onderdeel van de aai- en knuffelploeg. 

Zeven zeugjes



Nala kreeg 
een zoontje

Nannett kreeg 
een drieling

Nanni en Nanda kregen
allebei een tweeling



Een schattige vierling van Naila

Babies Snoesje en Nanna 
waren gelukkig niet zwanger



Zijn ze niet superleuk zo met z’n vieren? Deze dames zijn naar de opvang gebracht wegens gezondheidsklachten 
van hun baasje, waardoor er niet goed genoeg voor ze gezorgd kon worden. Ze zijn gelukkig hartstikke goed       
verzorgd! 
Links op de foto zie je Juna. Zij was bijna een jaar oud en is toendertijd meegenomen uit een dierenwinkel uit mede-
lijden, ze zat er al een behoorlijk tijdje. Daarnaast zit Jena, die gekocht was als vriendinnetje voor Juna. Jena bleek 
zwanger te zijn en kreeg 16 maart 2018 twee mooie rooie dochters: Jora en Jara (rechts).

Juna, Jena, Jora en Jara







Óp een mooie zondag werden we gebeld door iemand die een doos 
cavia’s had gevonden in het bos in Vught. Ze waren daar aan hun lot 
over gelaten. Of ze naar ons toe konden. Natuurlijk kon dat, zeker 
aangezien deze mensen de moeite namen om ze mee te nemen en te 
brengen. 
HetHet waren 16 cavia’s, de meeste zijn (kruising) borstel of iets wat op 
minipli/tessel/lunkarya leek. Het waren allemaal jonge dieren, waar-
van één half volwassen beertje, vijf wat oudere zeugjes en de rest 
was allemaal jong spul van nog geen 300 gram dus waarschijnlijk 4-6 
weken oud. Ze zagen er allemaal gezond uit, alleen eentje had een 
grote rugwond die bijna genezen was.
De babybeertjes werden al snel geadopteerd om een volwassen 
beertje gezelschap te houden. De babyzeugjes verhuisden ook, op 
eentje na die bij ons bleef: kleine Roo. 
DeDe 5 wat oudere zeugjes bleven om te kijken of ze zwanger waren. Ze 
bevielen van een aantal schitterende nestjes. Het volwassen beertje 
was erg bang. Hij ging naar een gastgezin om rustig te wennen. In-
middels heeft hij een vriendje en mag hij bij blijven wonen in het gast-
gezin.

Gedumpt in het bos





Rally

Rover

Randall

Rodney

Rosh
Ronin

Rocky



Rhana Romy

Roo Resa

Rosy Rushka

Resi Rafke

Rhasja



Deze twee schatjes zijn naar de 
opvang gebracht wegens geldge-
brek. Ze waren ongeveer vier jaar 
oud, superlief en heel rustig.
Bas (links) was tijdje voor zijn 
komst aan een abces geholpen. 
Bram had kort voor hij kwam een 
behandeling aan zijn tandjes 
gehad omdat ze niet goed waren. 
Omdat de kans groot was dat het 
op den duur weer mis ging bleven 
beidebeide heren in de opvang wonen. 
Helaas bleken de tandjes van Bram 
weer niet goed te zijn en heeft hij 
maar kort bij ons mogen zijn. 

Bas en Bram



Dit zijn Miss en Madame, twee zusjes van ongeveer 8 maanden oud. Ze hebben een geweldig karakter: nieuwsgie-
rig, niet schrikachtig en ze laten weinig tekenen van stress zien. In hun nog korte leven hebben ze al twee eigena-
ren gehad. Ze waren overgenomen van een ander gezin en daar kwamen ze binnen een week tot de conclusie dat 
er geen ruimte was voor de meterkooi in huis en dat ze er te weinig tijd voor hadden. Om te voorkomen dat de     
kinderen zich teveel aan de dieren zouden hechten hebben ze deze meiden zo snel mogelijk gebracht. 

Miss en Madame



Dit zijn Janneke en Jetje, twee lieve meiden van nog geen jaar oud. Ze zijn afgestaan wegens allergieën. Ze kunnen 
het samen goed vinden en zijn ook weer samen verhuisd.

Jetje en Janneke





Deze twee lieve heren van ongeveer 6 maanden oud zijn gebracht omdat de kat des huizes maar niet kon wennen 
aan hun aanwezigheid. Ze zijn altijd goed verzorgd en gaan goed samen. Qua aaibaarheid vonden ze het bij aan-
komst nog een beetje spannend, maar heel bang waren ze niet. 

Pablo en Marco



Floris kwam als Fleur kwam naar de opvang.  “Ze” kwam omdat ze vervelend was naar haar hokgenootjes en maar 
bleef vechten en vervelen. Het idee was om haar in de damesgroep te zetten, zodat ze kon leren dat dat soort 
gedrag niet werkt. Want met zo’n 15 andere cavia’s in het hok weten de meeste cavia’s wel beter dan de boel te 
gaan terroriseren.
TToen Fleur er eenmaal was bleek tijdens de gezondheidscontrole wat het probleem geweest was: Fleur bleek een 
jongetje te zijn. Het feest ging voor Floris niet door, geen damesgroep voor hem aangezien hij niet gecastreerd 
was. Gelukkig zat hij er allemaal niet zo mee. Hij was niet bang, maar ging eenmaal in zijn nieuwe verblijf meteen 
eten en rondkijken of hij de kooi uit kon. Fleur kreeg de naam Floris. Meneer was ongeveer een jaar oud en hij had 
een pittig maar heel open karakter. Hij is geadopteerd en gecastreerd, zodat hij bij een stel dames kon wonen.

Floris



Dit schattige meisje van ongeveer 9 maanden is naar de opvang gebracht omdat ze van een oude vrouw was die 
niet meer voor haar kon zorgen. Ze was op zich wel goed verzorgd, maar ze had een stel enorme klitten op haar 
rug en billen. Na een goede knipbeurt hebben we dit lieve meisje in de damesgroep gezet. Ze is verhuisd naar een 
gecastreerd beertje.

Lucy



Deze vier mannen kregen we in een kooi van één meter. We konden het bijna niet geloven, maar ze hadden altijd 
samen gezeten en deden het onderling heel goed! Het gezin waar ze vandaan kwamen was had ze niet gekocht, 
ze waren bij hen voor de deur gezet met nog een stel dames. Ze besloten om ze te houden. Maar toen werd één 
van de ouders gediagnosticeerd was met een ernstige ziekte. De zorg voor de kinderen en een eigen bedrijf kwam 
daardoor neer op de andere ouder. De zorg voor de cavia’s kwam steeds neer op anderen en dat was niet wat zij 
verdienden. En zo kwam dit kwartet bij ons in de opvang. 

Tijs, Tido, Troi en Trent



Pim is gebracht omdat zijn vriendje overleden 
was. Omdat hij al een jaar of vijf was hebben we 
hem een permanent plekje in onze seniorensoos 
gegeven.

Pim



Met hun 5 á 6 jaar oud waren Trijntje en Trippeltje al best bejaard. De kinderen van het  gezin verzorgden ze niet 
goed genoeg meer en daarom werden ze op hun oude dag naar de opvang gebracht. Trippeltje had een abces 
tussen haar schouders dat al open gesprongen was wat niet was opgemerkt. We hebben de pus er zo goed            
mogelijk uitgeknepen en het ontsmet. Het was goed genezen en Trippeltje heeft nog een tijdje bij ons mogen 
wonen. Trijntje verhuisde daarna naar een caviarusthuis.

Trijntje en Trippetje



Deze meiden waren een maandje of acht voordate ze bij ons kwamen als jonge dieren gekocht in een winkel omdat 
de kinderen graag huisdieren wilden. Aangezien huisdieren goed zijn voor de verantwoordelijkheid gingen ze mee 
naar huis. Helaas namen de kinderen hun verantwoordelijkheid na enige tijd niet meer en kwam de zorg op de 
ouders neer. Dat was niet de afspraak en zo belandden deze cavia’s bij ons, zodat ze naar een gezin konden waar 
wel alle zorg en aandacht was die ze nodig hadden. 
OpOp het moment dat ze gebracht werden was er ook een moeder bij ons die op zoek was naar twee cavia’s. Ze wilde 
zelf heel graag huisdieren, evenals haar kinderen. Het verhaal greep haar aan en toen deze twee knappe koppies 
tevoorschijn kwamen was ze op slag verliefd. Dat ze ook nog eens heel makkelijk op schoot bleven zitten en totaal 
niet bang waren was helemaal mooi. Niet veel later zijn ze verhuisd naar hun nieuwe gezin. In dit gezin ligt de ver-
antwoordelijkheid bij de ouders, zoals het hoort. 



Dit zijn Jazz en Jody. Het waren twee zeer tamme en lieve meiden in blakende gezondheid, al waren ze al 4-5 jaar 
oud. Ze zijn naar de opvang gebracht omdat er twee gezinnen samen gingen wonen, waarna ze samen leefden 
met een hond. Die hond vond de dames wel leuk speelgoed en kon na een aantal maanden nog steeds niet wennen 
aan de aanwezigheid van de meiden. Om ongelukken te voorkomen en de rust erin te houden voor zowel de hond 
als de cavia’s leek het beter om ze af te staan.
Jazz en Jody waren erg goed verzorgd, ze blonken en waren perfect op gewicht. Jazz en Jody waren erg goed verzorgd, ze blonken en waren perfect op gewicht. Toen ze gebracht werden moes-
ten ze even in een bak wachten terwijl hun nieuwe kooi klaargemaakt werd. Jazz vond het wel gezellig en liet zich 
goed aaien. Jody liep in één rechte lijn op het eten dat er lag af en ging ongestoord zitten eten. Gelukkig geen grote 
verhuisstress voor deze meiden! Ze zijn verhuisd naar een cavia-
groepje met heel veel ruimte.

Jazz en Jody



Deze twee jongemannen zijn naar de opvang gebracht wegens allergieën binnen het gezin. Ze waren goed ver-
zorgd, hebben veel aandacht gehad en gaan tot nu toe prima samen. Uiteraard zijn ze ook weer samen verhuisd.

Dobby en Doodle



Wat een lekker kopje he! 
Erasmus is naar de opvang 
gebracht omdat hij, pube-
raal als hij is, veel ruzie 
maakte met zijn maatje. Hij 
had dus behoorlijk wat 
temperament, zo zagen we 
ookook al snel toen we hem bij 
ons hadden. Heel druk en 
nieuwsgierig en aardig 
slim. Hij was de perfecte 
kandidaat om te laten cas-
treren, zodat hij lekker bij 
een groepje dames zijn 
energie kwijt kon.

Erasmus



Dit is Benji, een lieve gecastreerde beer van ongeveer 5 jaar oud. Benji’s vriendinnetje was overleden en daardoor 
was hij eenzaam aan het worden. Omdat zijn baasjes geen nieuwe cavia’s meer wilden en hem ook niet weg wilden 
laten kwijnen waren ze op zoek naar een fijne plek voor hem. Eén puntje: Benji had een kleine tumor op zijn wang 
die al een tijd geleden gestopt was met groeien. Op advies van de dierenarts hadden ze het zo gelaten zolang het 
niet groter werd. Een operatie op zijn leeftijd was nogal wat en misschien onnodig. 
Het zoeken naar een goed opvangadres werd hierdoor alleen 
heel wat moeilijker. Verschillende opvangen en rusthuizen 
konden hem niet aannemen door zijn bult. Daarom hebben we 
Benji uiteindelijk een plekje gegeven bij ons. Wegens zijn 
tumor werd hij niet plaatsbaar. Hij bleef met wat dames om 
zich heen in de opvang wonen. We hopen dat de tumor niet 
gaat groeien en dat hij nog wat fijne jaren bij ons mag beleven! 

Benji





Deze cavia’s kregen we wegens ruimte- en tijdgebrek:

Tim: deze lieve, supertamme 
en gezellig zwarte vent is al 6-7 
jaar oud. Wegens zijn leeftijd 
hebben we Tim opgenomen in 

onze seniorensoos.

Roos: ook 3 jaar en de zus van moeder Pip, 
tante van Pien.

Pip en Pien: moeder en dochter van 3 en 1,5 jaar oud.

Pip, Pien, Roos en Tim



Annemoon is gebracht omdat haar maatje overleden was en ze was hierna helemaal niet happy meer. Met een jaar 
of vijf ziet ze er nog goed uit! Ze is nog verhuisd naar een nieuw maatje.

Annemoon



Deze meiden kwamen naar onze opvang wegens gebrek aan interesse. Rouge was gezond, maar Ruby had een 
pootje dat helemaal verkeerd leek te staan. Ze liep daardoor moeilijk en haar andere pootje was overbelast. We 
hielden Ruby in de opvang, Rouge werd gekoppeld aand een eenzaam zeugje. 
NaNa een tijdje vroeg één van de vrijwilligers of Ruby niet toch mocht verhuizen. Zij wist dat Ruby speciale zorg nodig 
had en wilde haar graag nog een paar fijne jaren geven. En zo verhuisde Ruby alsnog. Rouge kwam na een maandje 
op vakantie met haar nieuwe vriendin. Ze hadden een wat moeilijke start, want Rouge was te vriendelijk naar haar 
nieuwe vriendinnetje en die maakte daar een beetje misbruik van. Maar ze was ook heel relax en nieuwsgierig, 
waardoor haar wat schuwe kooigenootje meer meetrok. En inmiddels waren het dikke maatjes! 

Ruby en Rouge



Deze twee knappe broertjes zijn gebracht wegens een verhuizing. Ze konden niet mee omdat er in de nieuwe 
woning geen huisdieren mee mochten. 

Benjamin en Bowie



Sammy kwam naar de opvang wegens allergieën. We hoopten hem te kunnen koppelen aan een ander volwassen 
beertje of aan een babybeertje. Koppelen aan een ander beertje ging niet zo goed als gehoopt: Sammy bleek een 
behoorlijk pittig kereltje te zijn. Met zijn 2,5 jaar konden we hem misschien nog wel laten castreren, maar eigenlijk 
liever ook niet. 
Toen kregen we een telefoontje. Een mevrouw wilde een 
zeugje afstaan, omdat haar vriendje overleden was en nu zat 
ze daar maar een beetje te zitten. Omdat ze geen nieuwe    
cavia’s meer wilde was ze op zoek naar een fijne plek waar ze 
heen kon. Het zeugje was gesteriliseerd. Dat was heel fijn, 
want dat zou wel eens een hele goede oplossing kunnen zijn 
voor Sammy. Dan kon hij toch bij een vrouwtje zonder dat hij 
gecastreerd moest worden. gecastreerd moest worden. 
Sammy vond het een goed idee: zo’n dame was wel erg       
gezellig en hij gooide al zijn charmes in de strijd om te laten 
zien hoe leuk hij was. Lady White was niet heel erg onder de 
indruk, ze snuffelde wat rond, proefde aan de brokjes en 
deed haar eigen ding. Die opdringerige vent, ach ze liet hem 
maar even zijn gang gaan. Al snel zaten ze samen aan een    
romantisch ontbijt, beide tevreden met elkaars gezelschap.

Sammy en Lady White





Dit leuke trio kwam naar de opvang wegens een oepsnestje. Het waren papa met zijn twee zoons, moeder en 
dochtertje zijn gebleven. Papa Bobby is verhuisd met zoontje Tommy (midden).  Het beertje links op de foto is     
verhuisd naar Rally. Rally was eind augustus naar de opvang gekomen met en heel stel andere cavia’s die in het bos 
gevonden waren. Omdat hij zo vreselijk bang was woont hij in een gastgezin. Hij is sindsdien enorm vooruit 
gegaan, dus het was het tijd voor hem om een vriendje te krijgen!

Bobby met zijn zoontjes



Deze twee schatjes van ongeveer 7 maanden oud zijn gebracht omdat de zorg voor hen meer werk was dan         
verwacht. Ze waren heel snel al verhuisd met hun knappe kapsel en lieve karakter!

Fluff en Pompom



Lieve Fien kwam bij ons omdat haar vriendinnetje overleden was en haar baasjes geen nieuwe cavia’s meer wilden. 
Omdat ze eenzaam werd was het beter om haar nog een fijn leven met een nieuw vriendinnetje te gunnen.

Fien



Bob is een heeeeeele knappe 
beer van ongeveer 4,5 jaar oud 
die gebracht is wegens het over-
lijden van zijn vriendj en wegens 
allergieën. Hij is superknap en   
supergezellig. Helaas heeft Bob 
een verdachte knobbel bij een 
vanvan zijn tepeltjes, waardoor we 
hem niet uit konden plaatsen. Hij 
woont bij de mannen van de      
seniorensoos. Hopelijk mag hij 
nog heel lang bij ons blijven!

Bob







Caviaopvang Caviaplein
www.caviaplein.nl

Onderdeel van Beestenplein, welzijnscentrum voor huisdieren
www.beestenplein.nl


