De omgang met uw cavia

- Laat uw cavia rustig wennen aan de nieuwe omgeving. Als u hem wilt pakken of aaien,
benader hem dan altijd van voren, zodat hij uw hand aan ziet komen en niet schrikt van
een plotselinge aanraking of beweging.
- Haal hem de eerste dagen niet te veel uit de kooi. Laat hem rustig aan u, uw handen, de
nieuwe omgeving wennen. Alleen geaaid worden in de kooi is in het begin al heel
spannend voor het beestje.
- Als u de cavia oppakt, doe dan de ene hand op zijn rug, met de duim achter zijn
voorpootjes (of juist omgekeerd, duim op rug en rest van de hand achter de voorpootjes)
en de andere hand achter zijn kontje. Zo kan hij geen kant op. Houd altijd een hand
achter het kontje, ook tijdens het knuffelen op schoot. Zo kunt u veel sneller reageren, als
de cavia opeens een onverwachte kant uit wil gaan.
- Deze manier van pakken is voor kinderhandjes bijna niet te doen. Een kindje zal sneller
gaan knijpen om het beestje onder controle te houden. Tot een jaar of 10 is het daarom
eigenlijk beter als een volwassene de cavia uit de kooi haalt en weer terug doet. Als een
kind met zijn kleine handjes probeert de cavia te pakken, dan heeft het beestje
waarschijnlijk al een paar gestressde rondjes kooi gemaakt, voordat er geknuffeld kan
worden. Als de cavia dan bijt, is de cavia vals, zegt men. Maar dat is natuurlijk niet eerlijk.
- Zorg dat uw kind op een veilige plek zit met de cavia. Liefst dicht bij de grond, zodat er
geen grote ongelukken kunnen gebeuren als de cavia toch kans ziet om weg te glippen.
- Leg eventueel een waterafstotend kleedje op uw schoot voor plas-ongelukjes. (bijv een
stukje van een picknickkleed, evt met een lap fleece erop)
- Cavia’s vinden het erg leuk om bezig te kunnen zijn in de kooi. Voorbeelden van
speelgoed en andere attributen zijn hooiballen (waar ze op hun achterpoten voor moeten
staan, om het hooi of groente eruit te krijgen), een knaaghuis, tunnels, huisje, slaapzakje,
hangmatje (niet te hoog hangen)
- Zorg voor een frisse kooi met onderop krant om de urine te absorberen, daarop zaagsel,
beukensnippers of vlas en daarop hooi. Let op, géén stro!! Dit is te hard en kan letsel
veroorzaken aan voetjes en oogjes. Heeft u cavia’s die de krant kapot gaan scheuren,
wees dan voorzichtig, want de inkt is niet goed voor de cavia’s. Probeer eventueel alleen
krant in de hoeken te leggen waar ze plassen en leg er voldoende zaagsel overheen. Lukt
het dan nog niet, laat de krant dan achterwege.

- Geef elke dag fris water, droog voer (let er op dat er vitamine C aan is toegevoegd!),
verse groente of fruit (zie groente- en fruitlijst) en hooi . Hooi is erg belangrijk voor het
slijten van de tanden.
- Een cavia is een gezelschapsdier. Laat hem nooit alleen staan!! Geef hem altijd een
soortgenootje en zet ze niet in een verlaten eenzaam hoekje.
- Zorg ervoor dat de kooi groot genoeg is. Voor twee cavia’s is een kooi nodig van
minimaal 100 x 50 cm. Groter, of regelmatig extra kunnen rennen in een grote ren is
natuurlijk nog beter.
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