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Middelburg. – ’n Luiperd is so erg in ’n strik beseer dat baie van sy tande verwyder moes word.

Die luiperd, wat nou maar sowat ses jaar oud is, sal nooit weer in die wildernis vrygelaat kan word nie.

Hy word deur mnr. Deon Cornelius van uBhetyan-o-Africa, langs die Loskopdam-pad net buite Middelburg, versorg. 
Cornelius het ’n hiëna-teelprojek en het ook onlangs leeus aangeskaf. 

“Ek is nou besig om ’n 4,2 ha-kamp vir hom te bou. Hy is nog op medikasie, maar lyk al beter,” vertel Cornelius.

Die luiperd is sowat ’n maand gelede deur hom en mnr. Jannie du Bruyn van die Mpumalanga- parke- en 
toerismeraad gevang.

“Hy was ’n probleemdier op ’n plaas langs die Slaghoek-pad in die omgewing. Hy het gereeld die eienaar, mnr. Danie 
Heyns, se vee gevang. Toe ons hom gaan vang het, het ons juis oorskot van een van die kalwers wat hy gevang het, 
gebruik om hom in die vanghok in te lei. Maar toe ons hom vang, was die dier in ’n verskriklike toestand,” sê 
Cornelius.

Volgens hom is die luiperd vroeër in ’n strik vasgevang. Die strik het die hele agterkant van sy lyf oopgekloof. 

Die luiperd het ook vermoedelik die strik probeer afbyt en só sy bek ernstig beseer. Sy kloue is ook in die voorval 
beseer.

“Die kat moes in ongelooflike pyn gewees het, want van sy tande was afgebreek en die wortelkanale was oopgeruk,”
vertel Cornelius.

Daar is twee weke gelede op die luiperd geopereer en die beskadigde tande is verwyder.

Dr. Gerhard Steenkamp, wat spesialiseer in diere-tandheelkunde, het die operasie op die luiperd uitgevoer.

Volgens Cornelius sou hulle die luiperd aanvanklik in die Loskop-omgewing vrygelaat het, maar hulle het weens die 
aard van die dier se beserings daarteen besluit.

Hy is besig met aansoeke vir ’n permanente permit om die dier aan te hou. 

“Ons versorg hom so mooi en dit gaan al baie beter. Maar omdat hy nie weer vrygelaat kan word nie, bou ek nou 
maar vir hom ’n hok wat so na as moontlik aan sy natuurlike habitat is,” sê Cornelius.
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