emigreren met dieren

Met een
cavia
naar
Canada
Het was even wennen voor de kleine Oryx. Het ene moment zat hij
nog vrolijk thuis te piepen in zijn hok, even later was hij per vliegtuig onderweg naar Canada. Een grote stap voor deze cavia en zijn
eigenaar; een kleine moeite voor ZooLogistics, dat de vlucht van het
beestje nauwkeurig voorbereidde.

C

anada is in trek bij emigranten. Jaarlijks omarmt het
land zo’n 250.000 nieuwe inwoners van over de hele
wereld. Van oudsher emigreren ook veel Nederlanders naar Canada, vooral in de jaren na de Tweede
Wereldoorlog gebeurde dit. In de jaren veertig en
vijftig begonnen ruim 180.000 Nederlanders in
Canada een nieuw leven. Anno 2015 is Canada heel wat minder
populair onder de Nederlanders, al emigreren er nog steeds een paar
honderd per jaar naar dit immens grote land. Zo nu en dan reist er een
dier mee met deze avonturiers, zoals dus ook Oryx.
Waar moet je aan denken, als je met een (knaag)dier vliegt? “De
juiste kennel is bij knaagdieren heel belangrijk”, vertelt Angelique van
Es, huisdierenexpert bij ZooLogistics. “Een knaagdier knaagt zich met
zijn scherpe tanden gemakkelijk door plastic heen. Daarom moet de
kennel aan de buitenkant worden afgezet met gaas. Ook doen we er
een antislipmatje in, en natuurlijk zorgen we voor voldoende voedsel
voor de reis. Eigenaren van knaagdieren kunnen bij ons een kennel
kopen. Wij passen deze vervolgens aan voor het transport.”

Gezondheidsverklaring
Dierentransport per vliegtuig is een vak apart. Elk land stelt zo zijn
eigen eisen en ook de luchtvaartmaatschappijen hanteren lange lijsten met voorwaarden waar de dieren aan moeten voldoen. Het loont
daarom de moeite een luchtvrachtagent te zoeken die thuis is in al die
regelgeving, zodat je als passagier-met-dier niet voor onaangename
situaties komt te staan.
“Canada is niet het strengste land ter wereld’, vertelt Angelique.
“De Canadian Food Inspection Agency ofwel CFIA eist bijvoorbeeld
niet voor alle knaagdieren een gezondheidsverklaring. Ook wordt er
bij knaagdieren geen importvergunning of inspectie bij aankomst
gevraagd. Maar dat wil niet zeggen dat er geen gedegen voorbereiding nodig is.” De luchtvaartmaatschappij wil namelijk wél zeker
weten dat de dieren die zij vervoeren gezond zijn. Daarom moet ook

een kleine cavia zoals Oryx een gezondheidsverklaring bij zich hebben. “De luchtvaartmaatschappij kan je dier weigeren als de papieren
niet in orde zijn”, weet Angelique. “Dat levert bij vertrek natuurlijk een
onaangename verrassing op.”

Strenger
Voor katten, honden en vogels zijn de Canadese eisen strenger. Dit
heeft te maken met ziektes die deze dieren onder de leden kunnen
hebben: rabiës bij katten en honden, vogelgriep bij vogels. Het ligt
voor de hand dat een land deze ziektes niet wil binnenhalen en dat
er daarom eisen gesteld worden aan de gezondheid van de dieren die
het land in komen. Canada weigert vogels uit bepaalde landen zelfs
helemaal: bijvoorbeeld uit Vietnam, Indonesië en Egypte, omdat daar
endemische varianten van vogelgriep voorkomen.
“Als je met een hond of kat naar Canada wilt reizen, moet deze in
elk geval zijn ingeënt tegen rabiës”, zegt Angelique. “Alleen puppy’s en
kittens onder de twaalf weken hebben geen inenting nodig. Wel een
gezondheidsverklaring, en die mag maximaal maar 72 uur oud zijn.
Voor puppy’s en kittens boven de twaalf weken mag de gezondheidsverklaring tien dagen oud zijn. Bij aankomst worden ze, net als oudere
honden en katten, geïnspecteerd. Is er iets niet in orde, dan loop je het
risico dat het dier wordt teruggestuurd.”

Piepen
In het geval van Oryx was dit gelukkig allemaal niet aan de orde. Deze
gezonde cavia mocht gewoon het land in. “Meneer Chan, de eigenaar
van Oryx, heeft het vervoer van zijn huisdier aan ons uitbesteed”,
vertelt Angelique. “Eigenaren regelen zelf de gezondheidsverklaring,
en wij checken de papieren om te zien of alles volledig en juist is
ingevuld. Het kleinste foutje kan ervoor zorgen dat een dier niet wordt
geaccepteerd, dus dit is echt belangrijk. Bij Oryx was alles prima in
orde; het diertje kon probleemloos aan boord.”
En zo zat Oryx op 26 augustus jongstleden in zijn eigen kenneltje in
het verwarmde ruim van vlucht KL691 naar Toronto. Na aankomst in
zijn nieuwe land was de kleine cavia wel wat stilletjes. Maar, zo postte
zijn baasje op Facebook: “Na een week voelt hij zich normaal en thuis
en piept hij als vanouds wanneer er iemand langs loopt!” n
Voor meer informatie over vliegen met een huisdier: www.zoologistics.nl
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