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Lieve Noway je bent bij ons geboren uit het eerste nestje van Bica. Toen wij een belrondje gingen maken en er
een gezin al voorzien was van een pup, toen dacht ik wat zou het leuk zijn om zelf een pup uit dit nest te houden,
ik stelde het voor en er werd gezegd “mooi niet”en ja hoor daar hadden wij meteen een mooie naam voor je
Noway (mooi niet).
Je was een geweldige hond, lief, heerlijk ondeugend, een echte Flatcoated.
Je hebt ons 3 prachtige nestjes geschonken en daaruit hebben wij Sia, Zillah en Indy gehouden. Wij zien in hun
veel terug van jou.
Helaas mocht je maar 7,5 jaar worden. Opeens wilde je niet meer eten, wat eigenlijk nooit een probleem is
geweest voor jou. Na 2 dagen gingen wij ons zorgen om je maken en met je naar onze dierenarts, hij gaf je 2
spuiten en zei morgen moet ze weer gaan eten. Hij wilde dat wij hem zaterdag belde om te vertellen hoe het met
je ging.
Gelukkig ging je meteen dezelfde avond al weer eten en ook de volgende ochtend deed je dit, dus wij de
dierenarts gebeld en dit verteld. Wij dachten het gaat weer de goede kant op met je, maar helaas op
zondagochtend wilde je weer niks hebben. Zondag zijn wij weer naar onze dierenarts geweest, hij had
weekenddienst en hij heeft bloed bij je afgenomen, dezelfde dag belde hij ons met het nieuws dat de waarden
van je lever veel te hoog waren en wilde een echo maken van je buik.
Dit hebben wij gedaan en dit gaf onze dierenarts niet veel vertouwen, hij stelde voor om naar Amsterdam te gaan
waar ze een betere diagnose konden stellen.
In Amsterdam hebben ze ook weer een echo gemaakt, hierop was een verdikking te zien, die ze niet vertouwde
en werd er besloten om meteen een punctie te doen. De berichten over jou werden helaas steeds slechter en
slechter en de dokters hebben samen overleg gepleegd en besloten om een 2de punctie te doen maar dan van je
lever.
Hierop kregen wij het hele slechte nieuws dat je kwaadaardige cellen had, waar helaas geen medicijn voor
bestaat. Een gesprek gehad met de dierenarts en die adviseerde ons om je te laten gaan, omdat hij je nog maar 2
weken gaf, die een hel zouden worden voor je. Dit wilde en mochten wij je niet aandoen.
Wij stonden voor de moeilijkste beslissing om je te laten inslapen, wij wilde je heel veel pijn en narigheid
besparen.
Maar het doet heel veel zeer om deze beslissing te nemen.
Wij hebben rustig afscheid van je genomen en zijn bij je gebleven tot het einde.
Jij gaf ons nog een laatste kwispel en een lik en bent toen rustig ingeslapen.
Lieve Noway, nooit meer even lekker op schoot liggen bij je baas.
Nooit meer mee op vakantie, of onze camping waar je het altijd heerlijk vond.
Wij missen je heel erg, maar weten dat wij hier goed aan hebben gedaan om je verder leed te besparen. In 2
weken hebben wij je zien veranderen van een gezonde hond in een hele zieke hond, verschrikkelijk dat deze
ziekte zou hard toe kan slaan.
Wij hebben Noway laten cremeren en als wij er aan toe zijn dan zullen wij haar as op een mooi plekje uitstrooien.
Lieve Noway bedankt voor de mooie jaren die jij ons hebt gegeven met al je Flatcoated streken.
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