
* Afro-Team Arti

26. veebruar 2017

Omaniku surma tõttu on sattunud Tallinna varjupaika isane,
12 aasta vanune saksa bokser Arti.

Leiame koerale kodu, kus ta saaks veel väärikalt oma vanaduspõlve veeta!

...

Bokseriühingu esindaja, kes on kogenud bokseriomanik ja ka veterinaar,
läheb koera varjupaika vaatama ning katsume esialgu leida kasvõi

hoiukodu variandi, et koer ei peaks varjupaiga stressi taluma.
Varjupaiga poolt saadud info põhjal aga ei ole koeral olnud lihtne elu

ning ta ei ole väga sotsiaalne.
Seega ootame esmast hinnangut koera seisukorra kohta ja  püüame

leida parima lahenduse võimalikult operatiivselt.

...

Uut infot niipalju, et koer on oma vanuse kohta üsna heas konditsioonis,
kuid on east tulenevalt täiesti kurt ning seetõttu on temaga

keeruline suhelda.
Koer on stressis ja umbusklik ning uriseb.

Homme on Ulla Ostra nõus veetma pool päeva koera seltsis,
et proovida saada temaga parem kontaktja võita usaldus.
Samuti vaatab koera homme üle varjupaiga veterinaar.

...

27. veebruar 2017

Kokkuvõte loost tänase seisuga.

Kaks päeva tagasi toodi Tallinna Paljassaare varjupaika isane bokser, kes saab märtsis 13-aastaseks.
Põhjuseks omaniku surm. Praeguseks on selgunud koera tausta kohta

veidi rohkem – nimelt suri omanik juba mitu aastat tagasi
ja olemasoleva info põhjal näib, et ta elas need aastad sisuliselt üksinda.
Koera käis toitmas ja (ilmselt eramaja aeda) välja laskmas omaniku poeg,

kes aga sai hiljuti insuldi ning on liikumisvõimetu.
Koerale kutsus varjupaiga järgi insuldi saanud mehe naine,

kes ütles, et ei suuda hoolitseda invaliidist mehe ja kolme lapse kõrvalt ka mujal elava koera eest.
Eeloleva jutu põhjal saab iga koeraomanik aru, et tegelikult on see loom
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elanud viimased aastad (ja võimalik, et juba varem) täiesti ebanormaalset elu
ning ilmselt ei ole eriti kokku puutunud ei teiste inimeste ega loomadega.

Koer on ebakindel ja ei usalda inimesi ning varjupaigas uriseb kõigi peale.
Loomulikult on ta väga suures stressis. Lisaks on koer kõrgest east

tulenevalt täiesti kurt, mis teeb temaga suhtlemise veelgi keerukamaks.
Tõenäoliselt on ta elanud kogu elu üsna isoleeritult

kuna ta ei oska käia isegi rihmas (!).

Samas on koer olukorda vaatamas käinud boksereid tundvate inimeste hinnangul oma ea kohta vägagi
heas konditsioonis, sööb ja joob ja vähemalt esialgsel vaatlusel ei ole tal tuvastatud mingit haigust ega
nähtavaid kasvajaid vms, mis tihti on sellises vanuses koertel probleemiks. Seega võiks see koer ehk

elada veel isegi aasta-paar.

Ta oli nõus võtma ka näpu vahelt maiust ning laskma ennast veidi puutuda näiteks sellel ajal kui ta sõi.
Stressi lisab asjaolu, et ta on praegu varjupaigas eeskirjade kohaselt karantiinis kuna teda ei ole 5

viimast aastat vaktsineeritud, mis sisuliselt tähendab, et ta on kogu aja lihtsalt väikses ruumis kõigest
eraldi kinni ja ta pole väidetavalt ka väljas käinud toomisest saadik.

Ehk siis on iga tund seal pigem koera stressi süvendav kui leevendav.

Paratamatult käib sellises olukorras peast läbi ka mõte, et kas ei oleks humaansem sellel koeral
vikerkaare taha minna lasta kui et olla selles vägagi kohutavas ja piinarikkas olukorras.

Kuid samas – kes on meist see, kes sellise otsuse on nõus tegema?
Mina ei suuda öelda, et pange magama koer, kellel ei ole surmahaigust.

Samas ma mõistan ka, et looma suhtes, kes on nii kaua pidanud taluma sellist piinarikast elu (bokseri
jaoks on suhtlusest isoleeritus suur piin) ehk õige tal minna lasta.

Olen rääkinud nende kahe päeva jooksul nii kogenud bokseripidajate, koerapsühholoogi, varjupaiga
koertega tegelevate inimestega jne ja nad kõik on pidanud seda antud olukorras üheks võimalikuks ja

mitte tingimata valeks valikuks.

Kuid proovime siiski – kui kellelgi on vähimatki ideed, kus see koer võiks leida vaikse ja sooja eraldatud
koha inimese juures, kellel on aega, soovi ja võimalust lasta sellel koeral rahulikult ja segamatult elada

oma päevade lõpuni, siis palun andke sellest teada.
Eriti hea kui selleks oleks esialgu mingi eraldatud köetav ruum.

Kuna tegemist ei ole lihtsa juhtumiga, siis peaks kodu pakkuval inimesel olema ka
koerapidamiskogemus

ning kindlasti ei sobi see koer vähemalt esialgu kokku teiste loomadega.
Olen kindel, et leiame kõigi bokserisõprade poolt võimaluse vajadusel katta koera ülalpidamiskulud.

...

28. veebruar 2017

Hetkel on juba veidi lootust olukorra lahendamiseks.
Töötame pingsalt positiivse lahenduse suunas. Rohkem infot saab loodetavasti homseks. Pöidlad

pihku!
Kui asjad lähevad nii nagu praegu loodame, siis oleks ilmselt vaja korraldada

Arti looga seonduvate kulude katteks korjandus.
Usume, et iga bokseriarmastaja on nõus veidi selle koera

heaolu jaoks annetama.
Anname märku kui selline vajadus tekib!

...

1. märts

Ka kõige uskumatum saab vahel tõeks!

Kolm ööpäeva tihedat tööd, suhtlemist ja muretsemist lõppesid sellega,
et Arti on uues armastavas kodus! Lisaks on tal seltsiks kena bokserineiu, kes talle väga meeldib.

Hea uudis on ka see, et loomaarsti läbivaatus ja uuringud tunnistasid Arti oma vanuse kohta
täitsa terveks koeraks!

Tänan Kristiinat ja tema peret,
kes Artile koha leidsid nii oma kodus kui südames.

Suur tänu Tallinna varjupaiga hoolivatele töötajatele,
Mari Tilgale, kes andis palju infot Arti mineviku kohta ja tuli meile appi,

Ullale ja Tiiule, kes käisid Artit vaatamas,
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Aivile, kes aitas mul raskematel hetkedel mõtteid korrastada nii, et sain selge peaga ja
emotsioonidesse uppumata seda olukorda lõpuni lahendada,

Ele-Mallele, kes tuli appi ja õmbles Artile imelise pesa.

Ja muidugi kõigile kaasaelajatele ja pöidlahoidjatele! Ma olen väga rõõmus, et bokserirahvas on
nii kokkuhoidev!
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13. august 2017

Kui ei oleks kurbi lahkumisi, siis ei oleks ühtki helget kohtumist...

Afro-Team Arti

29.03.2004 - 13.08.2017

On lugusid, mis lähevad hinge... On koeri, kes jäävad eriliselt meelde. Aitäh, Kristiina ja Raul, et
võtsite Arti oma perre ja südamesse ning pakkusite talle suurepärase kodu. Ühel koeral ei oleks
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saanud olla ilusamat vanaduspõlve

Omanikud: Kristiina & Raul Ilja
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