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SHIVA 

Shiva werd op 3 maart 2018 in een slechte staat gevonden. Op de leeftijd van 6 
maanden had ze te kampen met een hardnekkige infectie van de luchtwegen; haar 
ogen en neus zaten vol etter. Ze kon niet meer ademen en had geen kracht om te 
bewegen.  

De jonge kattin was uitgemergeld, de koude winterperiode van februari 2018 had 
haar zwaar toegetakeld. Aangezien het gevorderde stadium van de ziekte kon ze niet 
meer eten en ging ze haar strijd om te overleven verliezen. 

Om zich te beschermen tegen de bittere kou tijdens de nacht had ze zich in een kelder 
verstopt in de hoop wat warmte te vinden, een gebaar dat haar leven gered heeft 
omdat de eigenaar van het huis zag dat er zich een zieke kat in zijn kelder bevond. 
Hij belde onmiddellijk zijn dochter op die zich haastte om de aanwezigheid van het 
dier te komen vaststellen. 

Aangezien de kat in een kritieke toestand verkeerde werd er van een kartonnen 
doos een geïmproviseerde mand gemaakt om haar naar de dierenarts te vervoeren. 
De kattin weigerde echter in de doos te blijven zitten zodat ze de hele rit naar de 
kliniek in de armen van de vader doorbracht. Ter plaatste, op de avond van 3 maart 
2018, werd ze onmiddellijk opgevangen door een  dierenarts.  

Het team heeft haar gedurende 5 dagen de beste zorgen toegediend. 
Niettegenstaande de zichtbare letsels van haar infectie, mocht ze op 8 maart 2018 
de kliniek verlaten.  Ik ben haar gaan halen om haar thuis verder de nodige zorgen 
te geven. Shiva werd gedurende twee weken in quarantaine gehouden om haar 
medische behandeling verder te zetten en om haar de nodige rust te gunnen. 

Dankzij haar levenslust, de goede verzorging in de dierenkliniek en thuis, en dat 
alles in combinatie met een goed dieet, is Shiva nu in topvorm! Ze won haar strijd 
tegen de ziekte! Joepiiiii ! 

Ze is heel schattig, buitengewoon lief en zachtaardig. Ze houdt van haar dagelijkse 
wandelingen in de afgebakende tuin en kan goed overweg met de andere katten. 

Eén iets is zeker: Shiva had het geluk dat haar Beschermengel, Sevgi (het meisje 
dat besloot haar te beschermen en te laten behandelen), op haar weg kwam. 
Sevgi is een jonge Turkse architectuurstudent die haar meermaals is komen 
bezoeken, zowel in de kliniek als thuis. 

Shiva, de jonge en kleine zwerfkat is nu het middelpunt van alle aandacht! 

Ze had zeker een moeilijke start in het leven maar wat een vreugde om haar 
nu zo fit te zien. Shiva werd in augustus 2018 geadopteerd en maakt haar 
nieuwe familie heel gelukkig. 

Vrijwilligerswerk is heel zwaar maar het is ook heel dankbaar wanneer men 
ziet dat de geredde dieren goed terecht komen. 

Elke gift die jullie storten geeft ons de mogelijkheid om dieren in nood onder 
onze hoede te nemen, te verzorgen en te redden.  

Hartelijk dank voor HUN! 

 

      Enza, Vrijwilliger BWK 

Afbeelding 1 Foto van 
10 maart 2018 
De rode vlekken rond 
haar ogen en op haar 
snuitje zijn het gevolg  
van etterige uitvloeiing
en die bevroren en uitei
ndelijk haar huid  
verbrandden 

Afbeelding 2  
Foto van 6 april 2018 
Shiva in top conditie 
en klaar om van haar 
nieuwe leven te  
genieten 

Afbeelding 3 Foto van 2 
augustus 2018 
Shiva aan het ontspannen 
bij haar adoptiefamilie  
Eén en al geluk! 


