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Ter herinnering aan:

=== Onze Kaya ===
(Vita-Texla Fawn Kaya)

9 maart 2004 – 16 juli 2008

“Te jong om weg te vliegen”.

Geschokt en vol met emotie volgen we de beelden op de monitor.
Dit kan gewoon niet waar zijn......
Kaya ligt op de onderzoektafel strak tegen ons aan, terwijl de dierenarts bezig is met
een scopie.
Al starend naar de monitor gaan in een flits m’n gedachten terug naar de dag dat we
Vita-Texla Fawn Kaya gingen halen bij Nel en Henk van Slageren op Texel. Dat was
op 7 mei 2004.
Vandaag is het 16 juli 2008. Een dag na het overlijden van onze Pau Lin, alweer een
drie jaar geleden; Anhwei Xiong Tai Pau-Lin, de grootvader van Kaya.
Kaya werd geboren, samen met negen andere broertjes en zusjes, bij Vita-Texla op 9
maart 2004. Een dochter van Susie (Vita-Texla Susie) en onze Shadow (Anhwei
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Shadow Lan); een mooi kort haar, reekleurig (fawn) meisje met een schattig, lief
koppie.
Mooie momenten, mooie herinneringen daar op Texel. De beelden van een prachtig
eiland, de indrukwekkende luchten en de meeuwen die ons fascineerden en ons als het
ware begeleidden, tijdens elke boottocht, naar Kaya. Het was lente. De natuur
ontwaakte en toonde al haar pracht en praal.

De dag kwam dat we haar mee mochten nemen naar Tiel.
De reis naar huis verliep niet vlekkeloos. Het was het einde van een lang vrij weekend
voor velen, die allemaal tegelijk het eiland afwilden. Het was te druk bij de veerpont
en het kleine meisje was gelukkig zindelijk genoeg om aan te geven dat ze moest
plassen. Dus er maar uit tussen al die wachtende autos. Vertederd keken de mensen
naar het lieve meiske, dat zich de menige aai liet welgevallen.
Eindelijk thuisgekomen werden we verwelkomd door Shadow en Pau Lin, die met
grote belangstelling het nieuwe gezinslid besnuffelden.
De introductie verliep zonder problemen en ook Kaya toonde geen enkele angst of
remming.

Dat we Kaya namen is niet iets geweest van een niet overwogen beslissing.
We hadden ervaring met meerdere reuen, maar wisten ook dat we maatregelen zouden
moeten nemen als er een teefje bij zou komen.
Die maatregelen werden genomen. Gedurende de nachten en bij onze afwezigheid
hadden we Kaya altijd gescheiden van de reuen. Bij haar loopsheid betekende dan een
‘scheiding’ geen straf. We hebben haar uiteindelijk toch laten helpen. De hoofdreden
was dat ze steeds weer schijnzwangerschap toonde en daarbij gezwollen melkklieren
en melkproductie kreeg.
Al met al hield Kaya beide heren goed bezig.
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Ze had altijd een opgeruimd humeur en heel veel plezier in haar leven en niet voor
niets had ze de bijnaam ‘lachebekje’.
Vriendelijk voor iedereen, maar ook dat typische Chowkarakter; “Let op, ik hou je in
de gaten!”
Met haar grootvader Pau Lin trok ze het meeste op en het was een enorm gemis voor
haar toen hij er plots niet meer was.
Op 16 december 2006 werd de roedel uitgebreid met Kaya’s volle zus Xiong (Vita-
Texla Xiong Fawn Lotte). Xiong is ook een korthaar teef met een reekleurige (fawn)
vacht.
Dat werd al snel dikke pret en beiden speelden en ravotten wat af in huis en in de tuin.
Shadow bemoeide er zich alleen maar mee als hij uitgedaagd of lastiggevallen werd.

Twee teven en twee reuen.
Zo werd de situatie toen Kiang (Meinte van het Bossche Front) bij de roedel geplaatst
werd. Ook deze plaatsing is weloverwogen geweest.
Het was natuurlijk afwachten hoe Shadow en Kiang zich naar elkaar toe zouden
gedragen. We hebben daarbij vrij consequent gewerkt met een soort stappenplan en
daarbij steeds weer de gedragingen geobserveerd. Het is nu zo dat Kiang en Shadow
samen alleen buiten kunnen zijn.

Kaya heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de rangorde van de roedel.
Zij was het die Kiang steeds weer corrigeerde als hij haar wilde domineren.

Kaya was tweede in rang achter Shadow.

De flash-back vervaagt en ik zie nu weer helder het beeld op de monitor. Het is nog
net geen drie uur.
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Wat ziet dat er lelijk uit! De scoop is nu bij het strottenhoofd en laat één en al
woekering zien met een opening van slechts minder dan een halve centimeter om te
kunnen ademen.
Dr. Strikker kijkt zorgelijk en een dialoog met hem begint.
Al geruime tijd had Kaya een gorgelend geluid bij het ademen en had moeite met
eten. Aanpassing van het voer naar meer zacht voedsel hielp haar enorm met het
slikken.
Hoewel erg genoeg, zeker achteraf gezien, vertoonde Kaya geen ziekteverschijnselen
en bleef tot voor een twee weken erg actief en speels.

De gedachten waren dan ook dat het verschijnsel van het gorgelen veroorzaakt werd
door een te lang zacht gehemelte.Een afwijking die regelmatig bij bulldogs voorkomt,
maar ook nog wel eens bij Chows.
Dr. Strikker is op dit gebied een specialist en beschikt ook over de juiste apparatuur
(o.a. een scoop) om de mondholte en ademhalingsorganen te bekijken en zonodig te
behandelen.
Bij Kaya is er dus geheel wat anders mis. Haar strottenhoofd zit vol met woekeringen.
Het onstaan hiervan is niet duidelijk. Is er mechanisch geweld geweest? Een splinter?
Een insect? We weten het niet en kunnen alleen maar gissen.
Elke vorm van behandeling zou een enorm risico met zich meebrengen. Haar uit de
narcose laten bijkomen, zonder behandeling, zou zelfs risicovol zijn. Het ergste wat je
lieveling zou kunnen overkomen; stikken. Egoistisch zijn? Neen, alleen het beste voor
Kaya.

De emoties komen los. Er is geen andere keuze dan haar hier en nu te laten gaan.
We houden Kaya stevig vast en Dr. Strikker laat haaar rustig en vredig inslapen.
Het is tien minuten na drie. Een laatste blik naar onze Kaya....

Op de parkeerplaats in de auto hebben we, met haar riem in onze handen, zeker een
vijftien minuten diepbedroefd gezeten.
Thuisgekomen waren Shadow, Kiang en Xiong volledig uit hun doen, nadat ze
merkten dat Kaya er niet bij was en men onze emoties bemerkten.
Dat heeft weken geduurd.

Het regende heftig op zaterdag, 19 juli 2008 daar bij het Crematorium in Stompwijk.
Aan de horizon, tegen een strak donkerblauw tot grauwe hemel, vlogen een paar
meeuwen richting zee. Het was kwart voor twee.

Peter Wellinga
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