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Nieuwsbrief     juni 2018, deel 1 

 

Voorbereiding dekking: 

Natsumi heeft vóór haar loopsheid een wormenkuur gehad om te voorkomen dat de 

toekomstige pups al voor de geboorte worden geïnfecteerd. Zij is gecheckt op voldoende 

antistoffen met behulp van titeren (bepalen van antistoffen in het bloed van de 

vaccinatieziektes). 
 

Dekking: 

Op 20 april is Natsumi  gedekt door ShinRyu van Shikoku House en met behulp van een 

echo heeft dierenarts Frederik Haaksema op 16 mei geconstateerd dat ze drachtig is.  
 

Verzorging: 

Wij zorgen ervoor dat Natsumi in goede conditie blijft door met haar dagelijks te wandelen 

zodat zij de zwangerschap en de bevalling goed kan doorstaan. Zij geniet van de afgesloten 

tuin en krijgt op deze manier voldoende frisse lucht, zon en natuurlijke beweging. Maar ook 

de dagelijkse massages doen Natsumi en de pups goed.  
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Voeding: 

Natsumi krijgt dezelfde hoeveelheid voeding maar wel van hoogwaardige kwaliteit! 

Deze voeding, verspreid over de week, is zeer gevarieerd zoals vis (zalm, kabeljauw, haring en 

‘witsoorten’), soorten vlees (excl. varkensvlees), stukjes wortels, stukjes vrucht (excl. pit), 

gekookt ei met schaal, rijst en stukje volkoren brood.  
 

Voorbereiding bevalling: 

Natsumi is de rustheid zelf en mag graag naast me liggen. ’s Nachts ligt ze het liefst in haar 

bench waarvan ik een soort hol heb gemaakt.  Het is een aanhankelijke, sensitieve en eerlijke 

Shikoku met een super oergevoel (1 maal per jaar loops). Een maatje door dik en dun, die ik 

jullie ook van harte gun! 
  

Inmiddels staat de werpkist op z’n plek en klaar voor gebruik zodat zij eraan kan wennen.      

De digitale weegschaal is aangeschaft om daarmee de pups goed te monitoren.  

Het eerste nestje zal beginnen met de letter A en wij hebben gekozen voor de naam Atae ,  

wat gift betekent.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    


