De scheepshond
Tijdens onze dienst werden we gebeld door de firma Karstens van de Zuidstraat. Er
was een jonge Boxer komen binnenlopen. Het dier had zeker een engeltje bij zich
want zij was al een paar keer op het laatste ogenblik aan een auto ontsnapt.
De Boxer had het blijkbaar wel naar haar zin daar in de behangwinkel, al dacht de
aanwezige papagaai daar anders over.
Zoals gebruikelijk controleerden wij de hond op de aanwezigheid van een
identificatiechip. Ja hoor, gelukkig werd die gevonden. Wij bellen dan een van de
beschikbare databanken om achter de adresgegevens van de eigenaar te komen.
Soms vragen wij bij de melder of we gebruik mogen maken van de aanwezige
computer zodat we nog sneller de gevraagde informatie vinden.
De beheerder van de Dieren databank gaf ons twee telefoonnummers en de
plaats van vestiging Oudenbosch. Natuurlijk dachten wij aan een vakantieganger en
de Boxer zal wel in een onbewaakt ogenblik de benen hebben genomen.
Maar helaas beide nummers bleken afgesloten. Dan rest ons niets anders dan de
hond naar het dierenasiel te brengen. Dat brengt voor de eigenaar hogere kosten
met zich mee.
Net toen ik het kantoor van de directeur van het asiel binnen trad ging de telefoon.
`Heeft u ook een jonge hond gevonden` was de vraag. Al snel bleek het om onze
Boxer te gaan. Het dier was een van de twee scheepshonden van een groot
baggerschip dat in de buitenhaven afgemeerd lag.
Tijdens een ogenblik van onoplettendheid nam ze haar kans waar en ging winkelen
in het centrum.
Nadat we haar terug hadden bezorgt bij de eigenaar nog maar eens het advies
gegeven: Is uw huisdier vermist bel eerst de dierenambulance en Amivedi voordat
u zelf gaat zoeken. Grote kans dat u snel uw huisdier weer terug hebt.
En de Boxer, die kroop onder de tafel en ging uitrusten van haar avontuur

