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Lila
Lief teefje van ongeveer 1 jaar
50-55cm hoog
Achtergrond
Lila is gevonden als kleine pup in een haventje waar een veerbootje
op en neer gaat. Ze lag in een hoek langzaam dood te gaan aan een
grote madenwond op haar rug. Savita, een van de werknemers bij
Stray Assist, heeft haar op weg naar werk gevonden en in haar tas
meegenomen naar de kliniek. Lila was er ernstig aan toe. De eerste
week was het lang niet zeker dat ze zou overleven. Ze had erg veel
pijn en leek de hoop opgegeven te hebben. Met hulp van lekkere
hapjes kreeg ze gelukkig weer zin in het leven en het lukte om de
ontsteking onder controle te krijgen. De wond is helemaal geheeld en
er is niks meer van te zien, niet eens een litteken. Lila is uitgegroeid
tot een prachtige hondje met zacht haar en een pluimende staart.
Karakter
Lila is een echt mensenhondje. Ze vindt het heerlijk om aandacht te
krijgen en kan helemaal opgaan in de mensen om haar heen. Het is
niet zo dat ze de hele tijd aandacht nodig heeft, maar ze vindt het wel
zo gezellig als ze bij mensen kan zijn. Lila kan goed overweg met
andere hondjes, vooral oudere teefjes and reuen. Ze kijkt altijd eerst
even naar haar mensen over hoe ze moet reageren.Lila zal het
daarom waarschijnlijk het beste doen in een gezin waar zij de enige
hond is of waar er al een wat oudere, zelfverzekerde hond is die haar
richting kan geven. Het is belangrijk dat Lila voldoende beweging
krijgt. Dat kan zowel door wandelen als door spelen met andere
hondjes op een veldje of met een bal. Bij Stray Assist loopt ze los en
blijft ze goed in de buurt. Lila is als pup een paar weken met twee
katjes geweest en kon daar goed mee overweg, maar het is niet
bekend hoe ze is met katten nu ze ouder is. Gezien haar focus op
mensen is te verwachten dat ze iets oudere kinderen erg leuk zal
vinden.
Hier is een leuk filmpje van Lila: https://youtu.be/8mrdLAUtO20
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