Jane Update nr.5 16 januari 2013
We lusten er wel pap van!
Op de kop af drie weken en 1 dag zijn ze vandaag, ons jonge beestenspul. In de vorige Jane update
meldden we al dat ze allemaal de kilo gepasseerd waren, inmiddels heeft zwaargewicht Paars de
1800 gram bereikt.
Zware tijden voor moeder Jane, die een groot aantal malen per dag een kilo of zestien aan
pupgewicht aan de borst heeft, dat doen wij mensen haar niet na. “Rondborstig” , ja, zo kun je haar
op het moment wel noemen, met een cupmaat waar menige vrouw jaloers op zou zijn
.
Natuurlijk vraagt dat wet het een en ander van haar conditie, en die proberen we dan ook zo goed
mogelijk op peil te houden. Naast 4 voedingen per dag stoppen we haar de dag door dan ook de
nodige extra’s toe. Hoewel het toch echt een Ierse setter is, behoort standaard een stuk Franse 60+
roombrie a 200 gram tot het menu , vandaag bijvoorbeeld aangevuld met een frikandel van Mora, en
voordat de avond dadelijk voorbij is, vast ook nog wel een halve Kips Leverworst.
Ze doet het er goed op: alle pups worden nog steeds door haar bij toerbeurt aan een inspectie en
schoonmaakbeurt onderworpen, en zodra er eentje naar haar mening iets te lang door ons
geknuffeld wordt, komt ze nieuwsgierig kijken wat de aanleiding voor die vrijpartij is, daarbij zowel
knuffelaar als geknuffelde een dikke lik over de neus bezorgend.
Maar goed…….dat kan natuurlijk niet zo doorgaan: een gewichtstoename van toch bijna een kilo per
dag, dat kan mams niet blijven trekken. Daarom zijn we over aan het gaan op pap, lammetjespap:
jullie hebben er vast allemaal je eigen herinnering aan, of associatie mee, of het nu de weeiige zoete
geur is, de plakkerige consistentie, of de vage lauwe temperatuur.
Het valt nog niet mee om het te krijgen: menige stadse supermarkt heeft het niet in zijn assortiment,
en dan is het maar weer een geluk dat je in een ouderwets dorp als Liempde woont: maar liefst drie
verschillende variëteiten vonden we in de plaatselijke super, nadat Albert Heijn, Lidl en Jumbo,
allemaal verstek moesten laten gaan.
Wat ook nog niet meevalt: hoe krijg je het in godsnaam bij ze naar binnen. Daar waar moeder
natuur de zoektocht naar de tepel met bijbehorende zuigreflex als een soort van broncode heeft in
geprogrammeerd in het DNA van iedere pup, behoort het eten van lammetjespap zeker niet tot het
standaard repertoire van voorgeprogrammeerde kunsten.
Een smeer - en slempartij is het dus voorlopig iedere avond bij ons op het aanrecht. Stuk voor stuk
komen ze aan de beurt voor individuele training en coaching. Sommigen (groen en zwart) zijn goede
leerlingen, met een snelle leercurve, terwijl anderen de neiging hebben voorlopig toch te blijven
vertrouwen op de voeding van moeder Jane.
Bijgaand een aantal foto’s: wij genieten er van…….
Groet
Hans en Susan
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Heerlijk…….
Meer foto’s op www.tussocksmanor.nl
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