Bedankt voor je dierenliefde, maar
hier gaan onze wegen uiteen …….
Dat was de eerste gedachte die ik kreeg, toen we een
melding kregen van de meldkamer van de politie met
de mededeling dat er bij het lokale asiel een hond aan
het hek was vastgebonden.
Volgens de meldkamer waren zij gebeld door een bezorgde medeburger die een
hond vastgebonden aan een hek bij het dierenasiel had aangetroffen.
Het echtpaar reed langs het asiel toen zij een man met een hond bij het asiel zagen
staan. Omdat het hek gesloten was vertrouwden zij de zaak niet en besloten te
keren. Toen zij arriveerden bij het asiel stonden de man en de hond nog bij het hek,
maar was de hond met een stuk touw vastgemaakt.
De man zei nog: “De hond zat vast aan het hek en er lagen wat hondenbrokjes”.
Plotseling was daar ook een dieren paspoort zo maar in eens vanuit het niets??
“Ik moet weg, want ik moet met de boot naar Texel”, zei de man, voordat hij snel
verdween en de hond achterliet bij het verbaasde stel.
Nadat wij arriveerden bleek het om een mooie Mechelse herder te gaan, erg speels
en nieuwsgierig. Nadat de juiste formulieren waren ingevuld, de directeur van het
asiel maar even in kennis gesteld.
Na deze formaliteiten brachten we de hond naar de opvang van het asiel.
Treurig kijkend en met een blik van “Waarom gaan jullie nu weg?”, moesten we de
hond achterlaten.
Dan komt het onbegrip. Hoe kun je een dier zo aan zijn lot overlaten? Wij snappen
best dat er soms een moment komt waarop je de financiele middelen niet meer hebt
om voor een huisdier te zorgen, maar het dier dan buiten sluitingstijd gewoon
dumpen, daar hebben wij geen begrip voor.
Het overkomt vele dieren van kittens tot konijnen, maar ook katten worden zo
gedumpt. De dader ligt helaas altijd op het kerkhof.
Ik biedt bij voorbaat mijn excuses aan voor de eigenaar van de foto. De hond hier
boven afgebeeld is niet de hond die is gedumpt. Maar ik voorzie nou eenmaal mijn
verhaaltjes graag van een foto.

