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Wat is die eerste tekens dat my    
troeteldier vergiftig is en            
dringend mediese behandeling 

benodig? 
Kwaadwillige vergiftigings van troetel-

diere, veral honde, is 'n afskuwelike mis-
daad en raak ongelukkig daagliks meer 
algemeen in Suid-Afrika. Alhoewel almal 
van ons hoop dat dit nooit met een van ons 
eie troeteldiere sal gebeur nie, is die beste 
wat ons kan doen om voorbereid te wees en 
te weet wat die tekens van vergiftiging is. 

Die algemeenste gif wat deur diewe 
gebruik word, is aldikard, ook bekend as 
'two-step'. Aldikard is 'n korrelige swart 
stof, is die aktiewe bestanddeel van som-
mige plaagdoders, maar word nie meer wet-
tiglik in Suid-Afrika verkoop nie. Die gif 
word gewoonlik in viennas, russians of 
maalvleis geplaas en vir die honde gevoer. 

Die Suid-Afrikaanse Rand is in 1961 aan 
die publiek bekendgestel via 'n radio-klin-
gel en 'n gelukbringer met die naam Decimal 
Dan (die 'rand-sent-man'). Die rand is ver-
noem na die Witwatersrand, waar die be-
roemde goudmyne van die land geleë is. Dit 

het oor die jare heen Jan van Riebeeck, 
verskillende diere en mees onlangs, Nelson 
Mandela, vertoon. Ons jongste note en 
R5-muntstukke is in 2018 bekendgestel ter 
viering van Mandela se 100ste verjaardag. 
Die muntstuk het die eienskap dat wanneer 
jy na die 1918 kyk vanaf 'n skuins posisie, 
lees mens 2018, en die note beeld almal 
dele van Mandela se verhaal uit.

Het jy geweet ?...

Simptome van 
vergiftiging
By jou troeteldier

Sodra die honde oorlede is, is die huise 'n 
makliker teiken vir huisbrake of diefstal. 
Kliniese tekens kom vinnig by vergiftigde 
honde voor en bevat oormatige speeksel, 
braking, diarree, probleme met asemhaling, 
bewerasie, disoriëntasie, verlamming en selfs 
aanvalle. In sommige gevalle word klein, fyn 
pupille gesien, maar kan afwesig wees. 

'n Algemene verwaring is dat dit slegs 'n 
tydelike episode is en dat geen behandeling 
of slegs tuisbehandeling nodig is nie. 

Sodra vergiftiging vermoed word, jaag 
onmiddellik met u hond na die veearts vir 
noodbehandeling. 

U kan die veearts help deur te bel terwyl u 
op pad is om hulle voor te berei vir die 
aankoms van u hond. 

Om vergiftiging te voorkom, hou u hond 
weg van u voortuin en laat hulle snags binne 
slaap vir u en die hond se eie veiligheid.

Heilbron Herald, 17 Februarie 2012 - Jan en die Boontjierank.
Diegene wat glo dat feeverhale nie waar word nie, kan gerus 'n besoek aan mnr. Jan van Zyl van Heilbron se werks-
winkel, Olien aflê. Hierdie reuse lappiesboontjierank het teen 'n kabel opgerank en is so hoog soos die dak. "Ek het 
nog nie die reus gaan opsoek nie, maar wel vir hom gevra om asseblief nie my dak stukkend te trap nie," het hy 
skertsend gesê. Volgens hom is lappiesboontjies 'n droëboon wat veral heerlik in soppe is. "As jy hom vroeg oes, kan 
jy dit as groenbone ook geniet."


