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Die renosterkoei Thandi het bewegingloos in ’n
plas bloed gelê toe dr. William Fowlds, ’n
wildveearts van die Oos-Kaap, op 2 Maart 2012 in die veld op haar afgekom het.
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Haar hele gesig was weggekap.

Weer

Fowlds het onmiddellik die chirurge drs. Johan Marais en Gerhard Steenkamp van die Universiteit
van Pretoria se fakulteit veeartsenykunde by Onderstepoort laat kom om te kyk of hulle haar lewe
kan red.
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Hy het amper begin huil toe hy Thandi sien, sê Marais. “Ek het aan die bewe gegaan.”
Hy het sy emosies opsy geskuif en Thandi met die narkosemiddel M99 (etorfien) ingespuit om die
pyn te verlig.
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Toe het hy en Steenkamp stukkie vir stukkie los vel, vleis en been begin afsny en terselfdertyd
probeer om die strome bloed te stop.
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Hulle hét Thandi gered. Haar gesig is ná twee jaar so goed moontlik reggemaak, maar daar sal nooit
weer ’n horing uit haar groei nie.
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Marais en Steenkamp het sedert 2011 rekonstruksies gedoen op sowat 60 renosters wat landwyd
slagoffers van stropery was.
Sowat 55 leef nog. Talle word steeds behandel omdat dit tot byna 18 maande kan duur voor
sommige van die diere “gesond” is.
Marais was vroeër vandeesmaand een van die sprekers by die internasionale beraad van Outraged
South African Citizens Against Poaching (Oscap) by Onderstepoort oor die lewensvatbaarheid van
die oopstel van handel in renosterhoring.
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“As iemand drie jaar gelede vir my gesê het ek gaan rekonstruksie-operasies op renosters uitvoer,
sou ek hulle nie geglo het nie.”
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Wat hy en sy kollega die laaste jare gedoen het, is in baie gevalle baanbrekerswerk.
Tot onlangs het wildveeartse min van die anatomie en fisiologie van renosters geweet.
“Wildveeartse het hulle voorheen nie veel aan hierdie diere gesteur nie, maar skielik is hulle in die
kollig omdat hulle met twee stukke goud op hul koppe rondloop,” sê Marais.
“Vandag weet ek en Gerhard heelwat meer van hul gesigte, maar nog bittermin van die res van die
lyf, soos die anatomie van hul bene.
“Maar ons weet darem al hoeveel antibiotika, pynstillers en verdowingsmiddels hulle moet kry.”
Marais sê hulle “leen” baie van dit wat hulle weet van perde omdat sekere liggaamsdele in ’n mate
ooreenstem.
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Die werk wat hy en Steenkamp tans doen moes al tien jaar gelede gedoen gewees het, sê hy. “Ek
hoop nie die tyd is te min vir renosters nie omdat hulle met so ’n geweldige tempo, sowat drie per
dag, gestroop word.”
Die navorsers by Onderstepoort het daarin geslaag om driedimensionele beelde te maak van die
renoster se kop.
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Dít help om vas te stel hoe chirurgiese ingryping moet werk.
Horings van renosters wat ’n stroping oorleef het, groei baie selde terug omdat die horing se
groeiplaat dikwels ook uitgekap is, sê Marais.
As die groeiplaat beskadig is, groei die horing meestal misvormd terug. Om dít te voorkom, word die
stukke van die groeiplaat wat agtergebly het, chirurgies verwyder.
Marais sê dit kos baie geld om ’n renoster se lewe deur so ’n ingryping te red.
Thandi is nou dragtig, sê hy.
“Die kalfie kom teen die einde van die jaar en gaan beslis horings hê.
“Dít is ons suksesverhaal én ons poging om hierdie kwesbare spesie te help oorleef.
“Ma en kalfie sal soos goud opgepas moet word, sê Marais.

Dr. Johan Marais, ’n chirurg wat rekonstruksie op renosters doen.| Foto: brendan croft
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Waarom wil die mens die kroon op die skepping alles vernietig
En verniel, Die diere so pragtig en saggeeard so skenk met soveel pyn agterlaat, sny die blikskottels se
neuse ook kan kan ons almal sien wie die vernietigingswerk doen. Baie dankie vir hierdie Engele op aarde
wat hierdie diere versorg en help, mense wat se' hulle het nog nooit Engele gesien nie kan na hierdie foto
kyk,die arme onskuldige diere nie eers n' moordenaar of molestreerder word so behander nie. Dankie vir
die wonderlike werk wat u doen.
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Antwoord Rita Snyman

Marie Diesel - April 27, 2014 om 22:01
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Rapporteer

Ek sit hier met trane in my oê hierdie artikel en lees en kan net dankie sê dat daar mense soos hierdie
engel hier bo is wat nog omgee. Dankie Drs. Johan en Gerhard vir wat julle bereid is om te doen. God
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seen julle.
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Antwoord Marie Diesel
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Celeste Saunders - Mei 4, 2014 om 09:52

Rapporteer

Dis 'n wonderlike storie, het my laat huil van blydskap!!! Dis God wat deur die mense werk om Sy
skepping te red!!!
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Antwoord Celeste Saunders

Ander stories in... Nuus...
Paul sê: ‘Sjym vir jou geheim’
Dit moes alles ’n geheim wees: Die versoek dat Paul O’Sullivan, een van die land se bekendste private ondersoekers,
inligting moet help versamel oor die grootbaas van die Suid-Afrikaanse Lugdiens.

Wêreld se grootste olifant gestroop
Die 45-jarige olifant, bekend as Satao, is vermoedelik reeds verlede maand met gifpyle in die uitgestrekte natuurreservaat in
die suidooste van Kenia doodgeskiet.

Ná lang pad skei Blohm en vrou
"Die besluit om ons huwelik te beëindig is as gevolg van ’n sameloop van omstandighede. Daar het baie water in die see
geloop."
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