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DUMBO  
Super lieve reu met veel pech van ongeveer 18 maanden 
55-60cm hoog 
 
Achtergrond 
Er is niks bekend over de herkomst van Dumbo. Via Facebook werd Stray Assist 
geattendeerd op een ernstig bloedende hond die langs de kant van de weg lag. 
Het oor van Dumbo hing in flarden aan zijn kop, de maden hadden een grote 
hoofdwond veroorzaakt, zijn poot was uit de kom en hij was uitgehongerd.   
  
Helaas kon het oor niet meer worden gered en moest worden geamputeerd. 
Het liet een hele grote wond achter maar die is goed genezen. In de poot zou 
een pin moeten, maar er is momenteel geen orthopeed in Goa om dit te doen. 
Het is ook mogelijk om de poot te amputeren maar aangezien het een hond is 
met een lange rug hebben we besloten die optie nog even open te 
houden.  Naar alle waarschijnlijkheid is Dumbo gedumpt, aangezien hij gek op 
mensen is en duidelijk geen straathond is.  
 
Karakter   
Ondanks al het lijden was Dumbo vanaf het moment dat we hem van straat 
haalden een hele vrolijke en vooral lieve hond. Bij Stray Assist speelt hij met de 
pups en is hij daar heel zachtaardig mee. Dumbo vindt mensen en dieren even 
leuk en wil er graag altijd bij zijn. Hij vindt wandelen heerlijk maar kan niet 
langer dan 45 minuten voordat hij last krijgt van zijn poot. 
  
Door de vele honden bij Stray Assist krijgt Dumbo te weinig aandacht. Dat wil 
niet zeggen dat hij om aandacht vraagt maar als hij het krijgt, is hij zo gelukkig. 
Als er even geen tijd voor hem is, gaat hij lekker in zijn mand slapen en hij kan 
zich ook alleen of met een andere speelse hond amuseren. Dumbo is heel hele 
makkelijke, lieve hond, die zich snel aanpast en dolgraag een baasje zou willen 
die hem veel knuffels kan geven.  
 

   In dit leuke filmpje is te zien hoe vrolijk en speels deze lieve hond is : 
 https://youtu.be/lOKjMslDGFU 
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