De avonturen van vijf
Franse bulletjes
Korte verhaaltjes over Garçon, Lola, Kipa
Basco en Doortje

Judith E. Prins - Cornelisse

Sinds 1995 wonen er Franse bulldogjes bij ons. In die jaren hebben onze bulletjes samen met ons veel avonturen
beleefd. Leuke anekdotes, domme stunten, lieve momenten en nog veel meer…
Even voorstellen:
Garçon, geboren 21 mei 1995 en overleden op 16 december 2003. Een bont reutje met een sterke eigen wil. Hij
voelde goed stemmingen aan en was heel bijzonder.
Lola, een asielhondje en fokteefje. Vermoedelijk geboren op 13 november 1999 en overleden op 27 juli 2009. Een
bijzonder lief doch stoer klein bulletje die gelukkig de laatste jaartjes eindelijk mocht genieten van haar bullenleventje.
Kipa, geboren 12 maart 2002, een fawn reutje, lief maar soms ook pinnig. Een knuffelhondje die intens kan genieten.
Basco, geboren 1 mei 2002, een goudgestroomde reu die lekker eigenwijs is en graag gekriebeld wordt. Woonde
sinds 2003 bij ons. Is overleden op 21 maart 2013.
Doortje, geboren 27 mei 2006, een gestroomde dame, bazig, wil graag aandacht maar is ook kwetsbaar door haar
verleden. Woont sinds 2007 bij ons.

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
auteur.
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Kennis maken met een bonte Franse bulldog reu
Ikke hoor de deurbel. Ik lig heerlijk met mijn broertje en zusjes bij mijn mamma
Mandy. Er komen mensen naar ons kijken. Nu gebeurt dit best vaak omdat wij
heel leuk zijn om te zien. Mamma Mandy vindt het niet erg als wij even
weggehaald worden.
En nu dus weer bezoek. Samen met mijn broertje probeer ik de aandacht te
trekken van een blonde meneer en mevrouw. En het lukt…. Ik word opgepakt en
aan de blonde mevrouw gegeven.
Vanaf dat moment ga ik die meneer en mevrouw heel goed leren kennen. Ze
komen vaker op bezoek, gaan dan even met mij spelen en kroelen…. Ik krijg een
leuke naam, ze noemen me Garçon, dat betekent “jongen" in het Frans.
Na een paar weken komen ze mij ophalen. Ik mag mee in een auto, krijg een
riempje om mijn halsje en een paar piepbeestjes. Zonder mijn mamma, broertje
en zusjes maar wel met die lieve meneer en mevrouw.
Na een poosje ben ik helemaal gewend. Ik heb een nieuw huis met een grote
tuin. En er wonen meer hondjes in de buurt. Hier mag ik lekker mee spelen. Ik ga
ook vaak wandelen in het park. Dan mag de riem af en mag ik loslopen met de
andere honden. Ik heb het geloof ik best wel getroffen!
Garçon
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De koude vloer
Omdat ik ‘nachts nog niet mijn plas kan ophouden, slaap ik in de keuken en de serre. In de keuken staat mijn mandje en als
ik moet plassen dan doe ik dat keurig in de serre. Tussen de keuken en de serre is een deur. En die deur viel plotseling
dicht. Nu had ik een probleem. Mijn mandje stond in de keuken maar ikke zat in de serre achter de dichte deur… En de
plavuizen in de serre zijn koud……
In de serre staan gelukkig twee rieten stoeltjes. Hier zitten mijn baasjes vaak. In die stoeltjes liggen kussens. Ik heb hier
weleens op gezeten en dit was net zo zacht als mijn mand. Maar ik ben nog klein en ik kan niet zelf op de stoeltjes
klimmen……
Gelukkig ben ik wel heel erg slim. Als ik op mijn achterpootjes ga staan, en met mijn bekkie aan het kussentje trek… dan
valt hij vast op de vloer. Even uitproberen… Ppfftt.. ik moet mij wel heel erg uitrekken maar … ja hoor ik heb het kussentje in
mijn bekkie. Nu even trekken en laat het kussentje maar vallen. Zo… gelukkig nu kan ik toch nog warm en zacht verder
slapen.
De volgende dag heeft de baas een haakje aan de deur gemaakt zodat hij niet meer zomaar dicht kan vallen. Ik kan
natuurlijk niet iedere nacht een kussen uit de stoel pikken om op te kruipen.
Garçon
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Vrouwtje kwijt…
Jippie ikke krijg mijn riempje om en ikke mag mee met Asan, de buurhond naar het park. In het park mag ik
loslopen. Vrouwtje loopt dan te kletsen met de mensen en ikke loop met de honden mee.
Het park is echt gaaf. Overal staan bomen om tegen te plassen. Ja, het lukt soms al om mijn pootje op te tillen en
echt tegen een paaltje of boom te plassen. Best stoer toch???
Ik snuffel en ruik overheerlijke geurtjes. Steeds zachter worden de stemmen van vrouwtje en de anderen maar ikke
geniet… Plots kijk ik op en zie niemand meer. Ikke ben helemaal alleen in het grote park. Ik ga rennen en zoeken
maar ze zijn weg….. Ik word er helemaal bang van…
In de verte hoor ik geroep… “Garçon, Garçonnetje….” Ikke hoor ze wel maar ikke zie ze niet…. Waar zijn ze toch. Ik
ga rennen maar het geluid klinkt steeds verder weg…. Ik word er helemaal moe van. Hoe moet ikke nu toch mijn
vrouwtje vinden? Waarom let ze dan ook niet op. Ze moet mij toch in de gaten houden en bij mij blijven?
Dan klim ik een heuvel op en wie komt eraan rennen? Mijn vrouwtje. Oh wat ben ik blij. Het is dat ik geen staartje
heb anders zou ik nu keihard gaan kwispelen!
Vrouwtje klikt snel mijn riem aan mijn halsbandje. Heel slim want nu zit ik aan haar vast en nu kan ik niet meer
weglopen. Thuis neemt het vrouwtje mij op schoot en geeft mij een hele lange knuffel. Ik lebber haar gezicht nat
van blijdschap!
Garçon
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Pluizenbolletjes
Ik mag vaak lekker in de tuin spelen. Best wel leuk zolang de buurhond maar niet bij
ons hekje gaat brommen. Hij blaft dan altijd en ik ga dan natuurlijk terug blaffen. Hij
mag dan wel heel groot zijn, toevallig is het wel mijn tuin.
Ik speel dus vaak in de tuin. Meestal speelt het vrouwtje dan mee. Dan gaat ze in de
grond graven, met stenen sjouwen, plantjes weg trekken en tussendoor met mij
kroelen.
Op een mooie zonnige dag ben ik ook weer in de tuin aan het spelen. Ik loop naar
achteren omdat ik iets hoor. Een zacht gepiep. Ik ga maar eens op zoek naar dit
geluidje. Ik zie onder het hek achterin de tuin een paar kleine gelige pluizenbolletjes.
Doodeng want ze bewegen en ze piepen. Jeetje wat moet ik daar nu weer mee? Ik
probeer met mijn pootje ze te verjagen maar het gepiep wordt alleen maar harder. Dan
ga ik grommen maar ook dit helpt niets.
Gelukkig komt het vrouwtje mij helpen. Tot mijn verbazing pakt ze mij in plaats van de
pluizenbolletjes. Ze zet me zomaar binnen, gaat zelf weer naar buiten en doet de deur
dicht. Ikke begin prompt te blaffen. Ikke wil mee naar buiten en helpen de
pluizenbolletjes te verjagen.
Ik klim op de stoel om naar buiten te kijken. Vrouwtje loopt naar de pluizenbolletjes en
komt dan terug. In haar handen zie ik iets geligs en ik hoor een zacht gepiep. Dan
loopt vrouwtje de tuin uit, de poort door en gaat ze weg. Na een poosje komt ze terug
met lege handen. Ze doet de deur open en ik ren langs haar heen. Ik ga snel naar het
hek achterin de tuin. Ik hoor niets meer…. En ik zie ook niets meer. De pluizenbolletjes
zijn weg.
’s Avonds hoor ik haar tegen de baas vertellen dat ze kuikentjes had gered voor ik ze
kon opeten. Opeten? Zouden die gelige pluizenbolletjes eetbaar zijn?
Een paar dagen later gaat de baas onder het hek van onze tuin gaas vastmaken. Hij
vertelt mij dat de pluizenbolletjes dan niet meer in onze tuin kunnen komen en ik er
dan geen kan oppeuzelen. Wel jammer want nu kan ik niet uitproberen of ze
inderdaad eetbaar zijn…
Garçon
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Mediteren
Ik geniet altijd als het vrouwtje over mijn koppie kriebelt. Soms doet de baas dit ook en dan ga ik heerlijk liggen knorren….
Ik vind dat zo vreselijk lekker. Maar de baasjes moeten wel eens weg en dan ben ikke alleen. Dan zijn er geen handen
die mijn koppie kriebelen. Gelukkig ben ik een zeer intelligente Franse bulldog. Ik ga gewoon op zoek naar iets anders. Er
zijn vast wel dingen die ook lekker aan mijn koppie kriebelen.
Bij de achterdeur hangt een soort van kralengordijn. Als ik mijn koppie hiertussen steek dan kriebelen de slingers met
kralen lekker aan mijn koppie. Ik kan echt uren genieten van dit heerlijke gevoel. Ik word er helemaal dromerig van. Het
lukt ook bij het kleed dat over de bank ligt. Ook hier kan ik mijn koppie tegen houden en als ik dan een beetje wiebel dan
geniet ik zo….
De baasjes vinden het wel grappig als ik zo sta te genieten. Tuurlijk want nu hoeven zij mij niet meer zo vaak te kriebelen.
Nu noemen ze mij een mediterende Franse bulldog. Gewoon omdat ik een beetje wiebelend sta te genieten van het
gekriebel aan mijn koppie… Nou ja ze noemen het maar zo hoor, ik blijf dit lekker doen……
Garçon.
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Een lange reis
Ik heb een paar weken geleden kennis gemaakt met mijn nieuwe baasjes.
Ik herinner me nog dat een mevrouw mij vastpakte, mij lekker tegen haar
borst hield en ik heerlijk weg dutte. En nu vertellen ze mij dat die mevrouw
mij straks komt ophalen. Ik krijg lekker eten en een boekje mee. Ik ren door
de kamer en wacht maar af. Ik heb mijn mama al gedag gezegd. Ze zei dat
het goed was. Ik ben nu groot genoeg om de wijde wereld te gaan
verkennen.
Ja, hoor daar stopt een auto voor de deur. Er stappen twee mevrouwen uit.
De één herken ik wel. Bij haar kan je heerlijk slapen. Ze hurkt voor mij neer
en pakt mij voorzichtig op. “Hallo, mooie Kipa” zegt ze. Ik voel mij helemaal
trots worden, ze vindt mij mooi!
Daarna pakt de andere mevrouw mij op en brengen ze mij naar de auto. Ik
mag op schoot bij de andere mevrouw want mijn nieuwe vrouwtje moet
rijden. Eerst kijk ik nog een beetje om mij heen maar ik word zo moe. Al
snel val ik in slaap.
Na een hele lange tijd stopt de auto. Ik hoef niet zelf te lopen maar ik mag
op de arm van de mevrouw blijven zitten. Ze lopen naar een leuk huis en
doen de deur open. Dan mag ik weer zelf lopen. Ik ruik in ieder geval een
andere hond. Gelukkig want ik ben graag bij andere honden. Dan zie ik de
meneer die ook al bij mij op bezoek is geweest.
Dit is mijn nieuwe baas. En dan komt er een grote Franse bulldog op mij af.
Ik ga maar zitten. De bulldog begint aan mij te ruiken, heel voorzichtig. Ik
vind het eigenlijk best wel griezelig… Maar dan begint de bulldog mij te
likken. Hij fluistert dat hij Garçon heet. Hij woont al heel lang in dit huis. En
ik mag zijn nieuwe broertje zijn. Ik mag best met hem spelen, bij hem slapen
maar ik moet van zijn eten afblijven…
Gelukkig is het hier best wel leuk en ik heb er nieuwe vriendjes bij.
Kipa.

9

De rookstoel
Achter in de kamer stond een stoel. Ik vond die stoel heerlijk liggen. Ik kon zo de hele kamer overzien en alles goed in de
gaten houden. Maar onze baasjes houden van verandering dus de stoel werd verplaatst. Ditmaal kwam hij in de erker te
staan.
Gelukkig lag hij nog net zo lekker en ’s morgens scheen de zon heerlijk op mijn koppie als ik in de stoel lag. En ik kon op
de stoel gaan staan en de straat inkijken. Zo zag ik iedere dag een meneer iets door de voordeur proppen. Ook zag ik een
paar maal per dag heel veel mensen en kindertjes voorbij lopen. Verder liepen er soms ook hondjes langs. Sommige
hondjes ken ik wel, die zie ik ook wel als ik buiten mag lopen.
Toen op een dag kwam er een heel klein hondje bij mij wonen. Kipa ook een bulldogje. Kipa moest eerst groeien maar
toen hij groter werd kon hij ook op de stoel springen. Dat mocht hij alleen als ik het goed vond. Dan stonden we samen op
de stoel naar buiten te kijken. Maar die mooie oude stoel is gewoon helemaal van mij……
Garçon
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Groot gevaar
Kipa en ik gaan even een stukje wandelen met het vrouwtje. Als we bij het dijkje komen zien we in de verte twee hele grote
honden. Gelukkig zitten ze aan een lijn. Eén van de honden begint hard te grommen. Ik grom even terug. Kipa begint te
bibberen. Ach de schat is bang. Nou ik niet hoor. Wat denkt dat monster wel.
Dan trekt de grommende hond keihard en schiet los. Hij wil Kipa aanvallen maar het vrouwtje laat Kipa snel los. Kipa rent voor
zijn leventje. Gelukkig is de grote hond erg log en kan hij Kipa niet bijhouden. De mevrouw jammert dat ze haar hond kwijt is.
Nou wij zijn Kipa ook kwijt hoor!
Dan lopen we naar huis en wie zit er voor de deur te bibberen? Ja kleine Kipa. Hij vertelt mij dat hij vreselijk geschrokken is. Hij
was zo bang….
Vrouwtje pakt Kipa’s riem weer en we lopen terug. Ik snap dit niet. Straks komt die boze hond weer. Maar vrouwtje zegt dat
Kipa anders straks helemaal niet meer durft te wandelen dus ik sjok maar mee. En de grote hond, die hebben we gelukkig nooit
meer gezien.
Garçon
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Raar stekelding
Het is een heerlijke zomeravond en ik loop lekker door de tuin te snuffelen. Kipa ligt in de serre te slapen. De baasjes
zitten op het terras. Ik loop eens naar achteren en zie plots iets lopen over het grasveldje. Ik ga maar eens kijken wat
voor een dier dit is. Als ik vlakbij ben zie ik geen dier maar een bol met stekels. Ik grom ertegen maar de bol blijft stil
liggen. Zou hij dood zijn? Of heb ik mij vergist en is het helemaal geen dier? Ik probeer met mijn pootje tegen de bol te
tikken maar dat doet zeer. De bol prikt erg. Ik vind de bol helemaal niet meer leuk en wil dat hij uit mijn tuin gaat. Meestal
kan ik dieren wel wegjagen als ik ga blaffen. Dus ga ik blaffen en grommen maar er gebeurd niets. Dan komen de
baasjes aangelopen. Ze beginnen te lachen. Ik kijk ze hulpeloos aan en dit helpt. Vrouwtje gaat naar de schuur, trekt
handschoenen aan en pakt de bol op. Ze zet de bol over het hek in de tuin van de buren. Zo die is weg…… Dat hebben
we toch maar mooi voor elkaar gekregen.. vrouwtje en ik.
Garçon
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Verdriet
Ikke ben zo verdrietig. Mijn vriendinnetje is zoek. Ik heb een paar
honden-vriendjes en één van die hondjes is mijn
hartsvriendinnetje. Ze heet CJ en ze is net zo jong als ik. Dus ook
nog een pup. CJ en ik gaan heel vaak samen wandelen. Soms
gaan we eerst een eindje rijden en dan naar een park.
Op een dag ging CJ alleen met haar vriendjes naar dat park.
Garçon en ik bleven thuis. Toen ging de bel. Het baasje van CJ
vertelde dat CJ was weggelopen en dat ze haar niet meer konden
vinden. Mijn vrouwtje ging mee helpen zoeken maar toen ze
thuiskwam vertelde ze dat CJ nog steeds niet gevonden was….
Toen het nacht was, was ikke zo bang… mijn kleine witte pluizige
vriendinnetje was misschien wel buiten in het donker op zoek naar
haar huis…. Ik moest er gewoon van huilen….
De volgende dag ging de bel weer. Het was de baas van CJ en hij
had gelukkig goed nieuws. CJ was gevonden. Ze was een heel
eind weggelopen maar gelukkig door mensen in huis genomen en
die hadden de politie gebeld.
De volgende dag gaan CJ en ik weer wandelen. CJ en ik blijven
heel dicht bij elkaar en bij onze baasjes. Ik vertel CJ dat ik zo
verdrietig was. CJ geeft mij een warme lik over mijn mooie neusje.
Kipa
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Afscheid
Mijn grote vriend Garçon is erg ziek geworden. Hij kreeg een wond bij zijn bekkie en hij viel heel veel af. De dierendokter
kon hem niet meer beter maken en toen moesten we afscheid nemen van onze stoere Garçon.
Ik mis mijn grote vriend vreselijk. Helemaal geen hond meer waar ik mee kan spelen.
En buiten geen grote vriend meer die mij helpt als er andere honden aan mij komen snuffelen. Ik heb geen trek meer in
mijn eten en ik lig stil in Garçon’s mandje. Zo ruik ik hem nog een beetje.
Gelukkig komen er wel steeds honden-vriendjes even met mij spelen. Dat vind ik leuk maar als ze weer weg zijn dan voel
ik mij zo alleen.
Ik geloof dat de baasjes Garçon ook wel missen.
Kipa
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Kerstkado
Het is kerst maar er ligt geen pakje voor mij onder de kerstboom.
Zou de Kerstman mij vergeten zijn? Ik ben heel braaf geweest.
Heb al mijn plasjes netjes buiten gedaan. Heb geen speeltjes
gesloopt en niemand gebeten. Ik snap niet waarom er voor mij dit
jaar geen pakje ligt.
De dag na kerst ga ik samen met de baasjes autorijden. Ik lig
alleen op de achterbank en mis Garçon weer. Ik ga maar slapen
dan voel ik mijn verdriet niet meer.
Na een hele lange rit stoppen we. Ik mag uit de auto en we gaan
een huis in waar heel veel bulldogjes wonen. Ik ruik er wel twintig.
Ze zijn niet allemaal in de kamer waar ik ben. Dan komt er een
bulldogje op ons af. Vrouwtje zegt dat dit Basco is. Ik vind hem
best wel raar. Hij wil bij mijn vrouwtje op schoot springen maar dat
mag hij niet van mij. We grommen naar elkaar.
Dan gaan we wandelen en Basco gaat ook mee. Eigenlijk best wel
gezellig. De baasjes praten met elkaar of ze Basco mee zullen
nemen.
En ja hoor als we weer in de auto gaan moet ik voorin bij het
vrouwtje zitten en Basco mag op de achterbank. Basco probeert
steeds voorin te springen maar dan begin ik te grommen.
Vrouwtje fluistert dat dit mijn kerstkadootje is. Ik krijg Basco omdat
ik Garçon zo mis…
Thuis gekomen vertel ik Basco even dat het mijn huis is, mijn
drinkesbak en mijn speeltjes. De eerste twee dagen probeer ik
hem de baas te zijn maar Basco is veel sterker. Dan sluiten we
vrede en worden dikke vrienden.
Kipa
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Eindelijk los
Op een zonnige dag in maart gaan we een stukje rijden. We zijn op vakantie in Zeeland en daar is een heel grote vijver….
Die vijver is zo groot dat je de overkant helemaal niet kan zien. En wat helemaal gaaf is… de rand van de vijver is een hele grote
zandbak.
Ik moet altijd aan de riem lopen omdat ik niet zo goed kan luisteren. Kipa kan dat wel en die mag vaak lekker los lopen.
Maar dan komt vrouwtje naar mij toe en maakt mijn riem los. Ze fluistert dat er hier geen drukke wegen zijn en dat ik mag
oefenen…
Ik loop dus plotseling los…. Ik kan lekker achter Kipa aan rennen en ik kan de vijver in. Even lekker een slokje drinken. Maar bah
wat een vies water. Een rare onbekende smaak. Ik neem nog een slokje maar dit water is echt niet lekker… Dan ga ik maar
lekker rennen en met Kipa spelen.
Vrouwtje maakt foto’s van ons en ze vertelt dat ze heel erg trots op mij is…
En ik, ik luister zo netjes dat ik vast nog wel een keertje los mag lopen.
Basco
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Spannende wandeling
Het vrouwtje roept ons. Het is tijd voor onze avondwandeling. Wij kennen de route al uit ons hoofd.
Meestal lopen we dit rondje. Maar dat geeft niets hoor. Heel vaak komen we andere honden-vriendjes
tegen en kunnen we even met elkaar snuffelen….
Deze avond regent het buiten. Het is ook donker…. Eigenlijk is het niet zo prettig buiten. Waarschijnlijk
zien we daarom ook geen andere hondjes….
We lopen onder aan de dijk als Kipa en ik iets vreemd horen. We rennen tegelijk de straat op en trekken
vrouwtje met ons mee. Dan valt er een hele dikke tak uit één van de hoge bomen die op de dijk staan….
PPffttt… gelukkig net niet op onze koppies en op het vrouwtje.
We gaan maar snel terug naar huis voor er nog meer naar beneden komt vallen.
Basco
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Rare buren
Wij hadden altijd een hele lieve buurvrouw en buurman naast ons wonen maar die gingen verhuizen. Toen kwamen er nieuwe
buren maar die waren helemaal niet aardig. Vrouwtje is ook een paar maal erg boos op hun geworden en dat wordt ze niet zo snel.
Nu hebben deze buren poezenbeesten en wij vinden dat helemaal niet aardige dieren. Wij gaan dan ook steeds bij het hek naar
die poezenbeesten kijken en blaffen. Alleen die rare beesten blijven gewoon zitten. Het is dan nu wel hun tuin maar wij proberen
ze toch te verjagen.
Basco is zelfs al twee keer over het hek geklauterd om de poezenbeesten te vangen. En nu hebben onze baasjes en de buren hier
ruzie over. Wij snappen er niets van…
Op een dag kwam één van die poezenbeesten zomaar onze tuin in. Nu mogen wij van onze baasjes alle poezenbeesten uit onze
tuin verjagen dus ook deze…
Dus samen met mijn bullenbroer Basco gingen wij dit even doen. Maar toen….. een harde plons…. Wij hebben in onze tuin een
mooie vijver. Wij mogen hier best wel uit drinken maar we mogen er niet in zwemmen. Nu vind ik dat niet zo erg want ik hou niet zo
van een natte buik. Basco is wel dol op zwemmen dus die vindt het geloof ik wel jammer. Maar wat was nu die grote plons? Het
poezenbeest was in de vijver gerend en in het water gevallen. Hij klom er snel uit en glipte onder de deur door naar de tuin van de
rare buren. En wij…. hebben het poezenbeest nooit meer uit onze tuin hoeven te verjagen.
Kipa
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Bullenzusje
Op een zonnige zaterdag worden Basco en ik alleen gelaten. De baas moet werken en het
vrouwtje gaat een bullen-zusje voor ons halen. We hopen maar dat het iets leuks is, een bullenzusje.
Na een paar uurtjes komt vrouwtje thuis en mogen we de tuin in. In de tuin loopt een zwart
bulldogje. We gaan even snuffelen en ruiken dat het een teefje is. Ze is klein en broodmager.
Maar een pittig hondje hoor. Ze gromt als we aan haar gaan snuffelen.
Met z’n drietjes gaan we weer naar binnen. Ons zusje heet Popje Lola. Ze is lief… slaapt veel
en plast zomaar in huis. Soms plassen wij er ook per ongeluk overheen. Tja dat zijn we gewend
als we plasjes ruiken. Van ons vrouwtje horen we dat ons zusje al heel oud is. Wij vinden haar
lief en we zijn blij dat ze bij ons is komen wonen.
Kipa en Basco
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De wijde wereld
Tot mijn verbazing is het hekje van de tuin open. Vreemd want de vorige keer
toen ik eronder door kroop hebben ze er een plank voor gemaakt. Hierdoor
lukte het mij niet meer om de wijde wereld verder te verkennen.
Best spannend hoor zo achter het hek. Vorige week kroop ik er dus
onderdoor. Ik ben toen eens gaan kijken bij de buren. Ik heb daar ook een
hond geroken. En jawel hoor ik had het goed. Die hond was alleen niet zo
aardig. Hij probeerde mij te bijten. Nu ben ik niet de minste dus ik heb goed
van me af gevochten. Gelukkig kwam het vrouwtje eraan en zij heeft mij
meegenomen naar mijn eigen tuin.
Nu staat het hekje dus open en is het vrouwtje aan het werk naast het huis.
Heel zachtjes sluip ik door het hekje de tuin van de buren in. Ik zal die nare
hond eens even een lesje gaan leren…
Ik zoek maar ik zie die hond nergens. Wel ruik ik hem af en toe. Plots komt er
een mevrouw de tuin in, ze pakt me op en brengt me weer terug naar mijn
eigen huis.
Maar die wijde wereld blijft toch trekken.
Een paar dagen later zie ik dat het hek bij de zijtuin best wel laag is. Ik ben
goed in springen dus…. ja gelukt. Ik ben ontsnapt. Nu ga ik maar een andere
kant op want bij de tuin van de buren kom ik niet veel verder. Ik steek keurig
de weg over en loop langs de huizen.
Ik ruik dieren, ik weet niet wat het zijn maar ik ga het weleens uitzoeken. En
juist als ik vlakbij die lekkere dieren-luchtjes ben roept het vrouwtje mij. Ze
loopt inmiddels achter mij. Ik loop rustig verder maar dan bedenk ik mij.
Vrouwtje is zo lief…. en ze zorgt zo goed voor mij. Ik draai me om en loop
naar haar toe. Vrouwtje tilt mij op en knuffelt mij. Dan draagt ze mij naar huis.
De volgende dagen mag ik enkel met een touw aan mijn riempje naar buiten.
Ik kan dus niet verder met de wijde wereld verkennen. En als ik dan eindelijk
weer eens los mag lopen blijken alle hekken goed dicht te zitten en ze zijn
ook hoger gemaakt. Gelukkig is de tuin groot en kan ik door de hekjes heen
kijken. Zo kan ik toch nog een beetje van de wijde wereld zien.
Lola.
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Klimgeitje
Eigenlijk ben ik al een bejaarde dame… Maar ik blijf lenig. Ik ben echt zo goed in vorm.
We zijn met z'n allen buiten. Kipa en Basco lopen door de tuin te snuffelen en het vrouwtje is aan het
werken. Ik denk dat ik maar eens een mooi plekje ga zoeken in de zon. Een plekje waar ik heerlijk rond
kan kijken naar alles wat voorbij komt.
Ik spring op een stoel, lekker hier… zon, warmte…. Maar ik zie niet zoveel want de tafel staat ervoor.
Eens kijken of het me lukt om op de tafel te springen. Even afzetten en ja hoor… Zie je ik lijk wel een
jonge hond… Ik zit heerlijk in de zon en kijk om me heen.
Dan komt het vrouwtje aanlopen, lachend noemt ze me klimgeit. Ik heb echt geen idee wat ze bedoeld.
Meestal noemt ze me Popje Lola…. Of zou het te maken hebben met mijn geklauter?
Lola
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Latex kippen
Ik kreeg van mijn baasjes een kip als speelgoedje. Ik ben best een stoere reu maar ik heb een zwak voor speel-goedkippetjes. Naast kluifjes zijn dat mijn favoriete speeltjes. Nadat ik één kip gekregen had volgden er meer. En ik, ik
verzamelde ze in mijn mandje of in de tuin.
Nu ben ik heel blij met mijn grote vriend Basco en ook Lola is een lief bulletje maar ze kunnen ook gevaarlijk zijn….. Ze
kunnen namelijk zomaar mijn kippen afpakken. Dan moet ik weer grommen en mijn tandjes laten zien. Vaak helpt dat niet
genoeg omdat zij sterker zijn…
Dus ik moest iets anders verzinnen. Slimme ik, ik verstop ze in de tuin. De tuin is heel groot en ik kan heel goed ze
verstoppen. Ik heb alleen één probleempje, ik vergeet waar ik ze verstopt heb. Ik weet natuurlijk best wel dat ik ze begraaf,
bij de rietkraag leg, onder struiken of in de schuur verstop. Maar ik weet niet altijd meer welk plekje ik nu uitgekozen had.
Gelukkig helpt het vrouwtje mij met ze weer opzoeken. En dankzij haar heb ik dus nog steeds een mooie verzameling
kippen om te verstoppen of om lekker in mijn mandje te leggen….
Kipa.
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Bultje
Ik heb een bultje aan mijn voorpootje. En dat bultje dat jeukt
een beetje. Gelukkig kan ik met mijn tandjes erin bijten en
dan stopt het jeuken even.
Op een zonnige dag mogen Kipa en ik mee in de auto. We
gaan een stukje rijden en stoppen bij een huis. In dit huis
woont een dierendokter. En deze dokter geeft ons een prik.
Maar de dokter kijkt ook nog even naar mijn bultje. Tja… hij
praat wat tegen mijn vrouwtje en vertelt mij dat hij het bultje
gaat weghalen.
Een paar dagen later mag ik alleen mee met de auto. We
stoppen weer bij dat huis. Terwijl ik bij het vrouwtje op
schoot lig krijg ik weer een prik. Niet leuk maar ik ga echt niet
piepen. Ik wordt er alleen wel erg moe van…

Als ik wakker wordt lig ik in een hokje. Ik hoor een mevrouw tegen mij praten maar
dan zak ik weer weg… Ik ben zo vreselijk moe…
Dan wordt ik weer wakker en zie mijn vrouwtje. Ze tilt mij in de auto. Ik kijk eens
naar mijn pootje… Ik schrik. Mijn bultje is weg en ik heb nu draadjes in mijn pootje.
Maar ik ben te moe om hierover na te denken…
Ik wordt weer wakker en er zit een sok om mijn pootje. Wat jammer nu want nu kan
ik die draadjes niet weg bijten. Ik doe vreselijk mijn best maar het lukt mij nog niet
om de sok uit te trekken.
Na een hele dag oefenen is het me toch gelukt. De sok is uit en ik kan aan mijn
draadjes knabbelen. Alleen het doet wel pijn om ze eruit te trekken. Misschien
moet ik ze toch maar laten zitten.
Omdat het vrouwtje het niet goed vindt als ik de draadjes weg bijt moet ik mijn
koppie in een plastic ding stoppen. Ze maakt het vast en nu kan ik niet meer bij
mijn pootjes. Ik ben hier helemaal niet blij mee maar ik wen er wel aan. En zo leer
ik met dat ding om mijn koppie, drinken uit de vijver…. zoenen met Doortje,
brokken eten uit mijn bakje en slapen. Na een paar dagen mag ik dat plastic ding
af en als beloning gaan we weer naar de dierendokter. De dierendokter helpt mij
met de draadjes uit mijn pootje halen. En nu heb ik geen bultje meer maar ook
geen draadjes. Ikke ben weer helemaal de oude Basco!
Basco
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Bah regen
We worden geroepen, jippie we mogen weer lekker naar buiten. Wel fijn want het is al laat en daarna kunnen we lekker gaan
slapen.
Ik drentel achter Doortje en Kipa aan. Ondertussen doen de baasjes hun jassen aan. Ik stap de deur uit en ik voel natte
druppels op mijn mooie vachtje vallen. Bah regen. Daar heb ik echt een hekel aan. En zeker als het ook nog eens donker is.
Ik loop de tuin in en doe snel een plas. De rest houd ik wel op tot morgen. De achterdeur staat op een kier. Ik kijk even om en
zie dat de baasjes verder de tuin inlopen. Kipa en Doortje drentelen er keurig achteraan. Nou ik niet hoor. Ik ga lekker naar
binnen.
Na een poosje hoor ik het vrouwtje thuiskomen. Ik hoor Kipa en Doortje ook. Volgens mij is het vrouwtje ze lekker aan het
droogwrijven. Maar waar is de baas toch? Ik hoor zijn stem niet…
Na een poosje komen het vrouwtje met Kipa en Doortje de keuken binnen. Vrouwtje ziet mij zitten en loopt dan lachend weg.
Ik hoor haar de baas roepen. Die komt drijfnat aanlopen. Hij vertelt dat hij de hele tuin en het weitje heeft doorgezocht maar
mij niet zag. Heel logisch want ik zat al lang lekker warm en droog in de keuken.
Gelukkig gaat na een poosje het licht uit, Kipa, Doortje en ik zoeken een zacht plekje en we gaan lekker slapen.
Basco
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Haantjes
Ik logeer al weer
een paar
maanden bij mijn
bullenneefjes,
Kipa en Basco, in
Piershil. Het is
hier best wel
gaaf. Ze hebben
hier kippen. Hele
leuke grappige
dieren die op
twee pootjes
kunnen rennen.
Ze wonen in een
huisje in de tuin
en ze hebben
hun eigen tuintje.
Ik mag niet in hun huisje en tuintje komen. Er staat een hek omheen waar ik niet overheen kan
klimmen. Maar gelukkig kan ik wel door dat hek naar de kippen en de hanen kijken.
Als ik hard naar de kippen ren dan gaan de kippen snel bij het hek weg. Ik kan ze dus een beetje
verjagen. Maar met de hanen lukt me dit niet. Die maken zich dik en blijven gewoon voor het hek
staan. Hoe ik ook blaf…. Tegen het hek spring en grom, de hanen gaan geen stap aan de kant voor
mij. Maar ik blijf het proberen, uiteindelijk ben ik wel de baas.
Doortje
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Visite
Wij liggen lekker in de keuken in de zon te dommelen als vrouwtje naar buiten
loopt. Ze komt terug met Oma Lein, Opa Evert en tante Ilja. Ik spring vol
enthousiasme tegen Oma’s benen. Die is er niet zo blij mee omdat ik scherpe
nageltjes heb. Maar ze wordt gelukkig niet boos.
Na een poosje hoor ik ze smoezen. Vrouwtje gaat alweer naar buiten en ze komt
met Ome Dennis, tante Debora en twee piepkleine mensenpuppies de keuken in.
Doortje is blij met de visite maar ze merkt niet eens dat het haar vrouwtje is. Ze
moet wel een beetje plassen. Dat doet ze altijd als ze erg blij is…
Ik ruik kleine mensenpuppies dus ik probeer dichterbij te komen. Ik mag aan een
bolletje ruiken, ze zeggen dat dat Wim zijn sokkies zijn. Het liefst zou ik hem even
willen aflebberen maar dat mag niet. Vrouwtje zegt dat ze eerst moeten groeien.
Wim gaat bij onze baas zitten en spring tegen zijn knie. Zo ben ik toch stiekem
even heel dicht bij dit mensenpuppie…
Basco.
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Alweer een nieuw hek
Wij hebben een eigen weitje bij ons huis. In dit weitje is een grote vijver waarin ik kan badderen. Verder is de kippenren
bij de kippenvilla ook in dit weitje. Aan het einde is nog een stukje achter een hek. Daar groeien allemaal plantjes die de
baasjes opeten. Hier mogen wij eigenlijk niet komen.
En helemaal aan het eind is een plek waar allemaal dode plantjes en bladeren worden gegooid maar soms ook
perenschillen en die zijn zo lekker.
Ik ben dan ook vaak even op deze plek te vinden. Lekker even snuffelen of er nog iets lekkers ligt.
Maar ik heb sinds kort een probleem. Ik kan niet meer bij die plek komen. Plotseling staat er een nieuw hek tussen de
groentetuin en de dijk. Ik kwam erachter toen ik helemaal naar achteren rende omdat buurhond Mo voorbij kwam. Ik
wilde haar even laten weten dat ze op onze dijk liep samen met haar baas. Hoe ik ook zocht ik kon niet verder…. En het
ergste is dat ik ook niet meer naar die overheerlijke plek kan. Nou ja, af en toe is het vrouwtje daar aan het werk en staat
het hek een stukkie open. Dan sluip ik heel voorzichtig, zoals alleen ik kan… door dat hek en ga heerlijk snuffelen op de
plek!
Basco
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Pret bij de kippenvilla
Iedere morgen gaan het vrouwtje of de baas naar de kippenvilla in
de tuin. Hier wonen 4 kipjes en twee hanen. Ik probeer bij hun ren
altijd de kippen en hanen te verjagen maar dit lukt me niet. De witte
haan, Roger, maakt zich dik en blijft mij gewoon aankijken. De
kippen lukt wel een beetje, als ik kom aanrennen dan gaan ze
meestal weg bij het hek.
Maar gisteren had ik er dan toch bijna één te pakken. Het vrouwtje
deed de deur van de villa open om het voer te brengen. Eén van de
kipjes zat vlakbij de deur en fladderde zomaar de kippenvilla uit. En
ik was er als de kippen bij natuurlijk. Heb toen mijn uiterste best
gedaan om de kip te vangen. Helaas was de kip slimmer en ze
fladderde zo de kippenvilla in. En ik mag daar niet komen dus stond
ik alweer met lege pootjes…..
Doortje
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Knijpermandje
Het is een mooie nazomerse dag en de was heeft lekker buiten kunnen drogen. Ik zit te kijken hoe
het vrouwtje heel handig alle was van de lijn haalt, opvouwt en in een mand legt. Ook gooit ze
steeds kleine houten dingetjes in een rieten mandje. Ik loop er eens heen om de houten dingetjes
goed te bekijken. Nu weet ik dat dit vermoedelijk niet mag dus ik pak het even iets slimmer aan. Ik
neem het hengsel van het mandje in mijn bekkie en loop richting huis. Vanuit mijn ooghoek zie ik
het vrouwtje zoeken naar iets…. Oeps…. Ik ga iets sneller lopen maar helaas. Ik hoor het vrouwtje
aankomen. Ze hurkt bij me en pakt schaterend het mandje uit mijn bekkie. Ik hoor haar nog
zeggen dat ze helaas geen fototoestel bij de hand had. Ja ik weet het wel, ik had dit natuurlijk niet
mogen doen maar ja… Ik was zo nieuwsgierig naar die houten dingetjes. Leek me zo lekker om
daar even op te kluiven. Ach wie weet krijg ik ooit nog eens een kans.
Basco
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Opgesloten
Ik loop achter het vrouwtje aan omdat ik denk dat we naar buiten gaan. Helaas heb ik het mis en gaat het vrouwtje
naar boven. Dan ga ik maar netjes zitten wachten. Ik kan niet het trapje naar de keuken op omdat de deur ervoor
hangt. Dit trapje van vijf treden moet ik op om in het bovenhuis te komen. Ik woon namelijk in een oud dijkhuisje en de
keuken is wat hoger. Nu kan ik heel goed die trap op maar alleen aan de rechter kant. Basco gaat altijd aan de
linkerkant naar boven maar dat durf ik niet. Als de trap deur open staat hangt hij precies voor de rechterkant van het
trapje. Dan hoor ik het vrouwtje van de zolder komen en in plaats van dat ze de deur dicht doet loopt ze naar de
keuken. Ik blijf geduldig wachten maar ze is mij denk ik vergeten. Wat moet ik nu? Heb niet zo’n zin om erg lang te
wachten… Kipa gaat altijd piepen als hij iets wil. Misschien moet ik dat ook maar eens doen… Heel zachtjes ga ik
piepen maar er gebeurd niets… Iets harder dan maar… Nog iets harder… Gelukkig ik hoor het vrouwtje opstaan, de
keukendeur gaat open en dan ziet ze mij. Ze doet de trap deur dicht en ik sprint het trapje op. Dan geef ik mijn
vrouwtje een dikke lebber….
Doortje
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Ikke heb mijn eigen bolide
Ik begin een beetje oud te worden zeggen de
baasjes. Bijna 9 lentes jong. Maar ze hebben wel
gelijk. Ik struikel steeds vaker over mijn voorpootjes.
In de tuin is dat niet zo erg maar als ik over de dijk
wandel… schaven mijn teentjes stuk.
Laatst hadden we een heel stuk gelopen en toen
deden mijn voetjes zo’n pijn. Vrouwtje zag dat mijn
teentjes helemaal stuk waren. Heel voorzichtig zijn
we toen terug naar huis gelopen….
Een paar dagen later gingen de baasjes een uurtje
weg. Toen ze thuiskwamen hadden ze een heel
mooie blauwe bolide bij zich. Vrouwtje tilde mij op en
zette mij in de bolide. Eerst vond ik het nog een
beetje eng… maar het went snel.
Nu mag ik af en toe in het wagentje mee uit
wandelen. Ik kijk dan lekker om mij heen en ga
zachtjes knorren… Als het koud is krijg ik een lekker
zacht dekentje om. En wat heel prettig is, de grote
honden kunnen mij niet meer pakken want ik zit heel
veilig in mijn eigen bolide….
Kipa
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Iedere ochtend vroeg leverworst
Ik heb een beetje raar gedaan. Stond plots ergens terwijl ik niet wist hoe ik daar kwam. En wat
ook vreselijk was, ik bleek in de keuken geplast te hebben. Terwijl ik altijd mijn plas zo goed
kan ophouden. Ik ben dat ook een beetje wankel en doodmoe…
Vrouwtje noemt het epilepsie. Geen idee wat dat is. Wel moest ik twee keer naar de
dierendokter voor een prik.
Nu krijg ik alweer een tijdje iedere ochtend heel vroeg een plak leverworst met een paar witte
snoepjes erin verstopt. En sinds ik die plak leverworst krijg heb ik niet meer raar gedaan. Ik
voel me super fit. Heb zelfs zoveel energie dat ik graag een eind ga wandelen, of wil spelen
met Kipa en Doortje. Ik voel mij weer een jonge stoer bulldog!
Basco
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Weitje vol met snoep
Onze tuin, dijk en weitje waren op een ochtend helemaal wit. Het voelde koud aan en we zakten tot
onze buikjes door het witte poeder. Ze noemen dat sneeuw.
Ook het water in de vijver was helemaal wit en keihard. We konden er niet meer uit drinken.
Maar op een dag werd de witte laag dunner en zagen we grassprietjes tevoorschijn komen. Toen
de sneeuw helemaal weg was kwamen er allemaal snoepjes in het weitje tevoorschijn. Samen met
mijn bullen-broertjes hebben we ze allemaal gezocht en opgegeten. Het leken wel dropjes…
Vrouwtje kon er wel om lachen. Ze vertelde dat het hazen-keutels waren. Omdat de sloot bevroren
was konden ze ons weitje in. Nou ze mogen wel vaker komen hoor… Hazen-keutels zijn heerlijke
snoepjes!
Doortje
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Drie is een beetje veel
Wij hebben alweer een poosje een mooie rieten honden sofa. Om de beurt mag er iemand op liggen. En
soms liggen we er met z’n tweetjes.
Maar we hebben ontdekt dat er ook drie bulletjes op de sofa passen. En sinds we dit ontdekt hebben,
kruipen we soms lekker met z’n drietjes op de sofa. Er is alleen één probleempje. Ik kan nu niet lekker
gaan liggen.
Basco
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Verstoppertje
Ik heb mij schandalig slecht gedragen. Op een avond gingen we nog even een plas doen in het weitje. Dat
doen we iedere avond. Vaak is het dan donker en nemen de baasjes een lampje mee.
Deze avond was het vrouwtje alleen met ons. Ze riep of we naar binnen kwamen. Ik lette niet op want ik
was nog een beetje aan het rondsjouwen. Ik was achter de kleine kippenvilla aan het snuffelen.
Vrouwtje liep door het weitje en was met het lampje overal aan het schijnen. Ze riep me maar ik had mijn
niet-luister-momentje.
Ze ging weer terug naar de achterdeur en ik ging lekker verder met snuffelen. Plots kwam Kipa bij me met
daarachter het vrouwtje. Ze kon er gelukkig wel om lachen en bedankte Kipa voor het helpen zoeken.
Ik ging in draf naar de achterdeur waar ik Doortje zag. Ik keek naar Doortje en toen gingen we stiekem de
bosjes in. Toen Kipa met het vrouwtje kwam was ze mij dus weer kwijt. Ik hoorde de deur opengaan.
Vrouwtje ging binnen kijken en kwam toen weer naar de deur. Ze keek zo verdrietig dat ik besloot
tevoorschijn te komen.
Basco

35

Vreemde vogel
Toen ik negen jaar werd kreeg ik van de baasjes een nieuwe bal. Wel een rare want als ik hem in mijn
bek deed hoorde ik een gepiep of gefluit… in ieder geval een raar geluidje.
De dag na mijn verjaardag ging ik ’s morgens vroeg met mijn balletje spelen. Het begon juist licht te
worden. Het balletje piepte weer.
‘s Avonds hoorde ik het vrouwtje tegen de baas vertellen dat ze ’s morgens wakker was geworden van
een raar vogel geluidje. Pas toen ze mij met mijn nieuwe bal zag wist ze wat het vroege gepiep was….
Ik vond het wel grappig…
Kipa
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Gluurder
Wij gaan vaak na het eten met het vrouwtje mee televisie kijken. Wij doen dat
dan meestal met de ogen dicht. Op een avond, het schemerde, stond er
iemand te gluren door de glaspui. Vrouwtje zag het ook maar deed niets. Van
verbazing vergat ik ook te blaffen.
De gluurder ging weer weg. Het vrouwtje vertelde mij dat het een Fazant was.
Zo’n grote vogel waar ik zo graag achteraan ren. Deze vogel gaat altijd heel
hard lopen en als ik dan vlak bij ben, pas vliegen met veel kabaal. Ik ga het wel
in de gaten houden want toevallig is het wel mijn tuin waar de vogel in liep.
Doortje
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Slenteren
Soms ben ik echt een slenteraar. Ik hou van langzaam waggelen en overal even staan om de lekkere geurtjes in mij op te
nemen.
Bij een ochtendwandeling had ik weer mijn slenter bui. We gingen langs het korenveld wandelen. Doortje en Kipa waren alweer
terug in de tuin maar ik maakte geen haast.
Het vrouwtje ging vast de kippen eten geven. Ik nam mijn kans waar…
Ik ging de tuin niet in maar bleef lekker langs de akker lopen. Wel iets harder want de akker is groot.
Ik was nog nooit een graspad ingelopen. Hier gingen we altijd de bocht om langs de struiken. Ikke mooi niet. Ik ging op weg
naar de wijde wereld. Ik kwam in een grote tuin terecht met grote bomen en een zwembad. Ze hadden ook een sloot. Dat was
wel jammer want anders had ik zo naar het dorp kunnen lopen.
Plots stond het vrouwtje ook in de tuin en ze riep me. Stiekem was ik wel blij want de tuin leek wel een doolhof en mijn buikje
begon te rommelen. Vrolijk liep ik op het vrouwtje af. Ze vertelde dat ze lang aan het zoeken was geweest totdat ze mijn
waggelkontje tussen het hoge gras zag verdwijnen.
Weer thuis kreeg ik als beloning een volle bak met overheerlijke brokken.
38
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De twee kleine neefjes
Soms komen de mensenpuppy’s bij ons spelen. Bas en Wim heten de kleine neefjes. Iedere keer als ze komen
zijn ze weer een beetje groter gegroeid. Wij mogen af en toe één voor één even met ze spelen. De neefjes
gaan dan met hun piepkleine vingertjes aan onze neus en oren zitten. Vinden wij helemaal niet erg hoor. Soms
mogen we ze even een lebber geven.
De neefjes spelen vaak in de kamer. Omdat ze naar buiten kunnen vallen moet de deur dan dicht. Maar door
het glas gaan we gewoon met elkaar spelen. De kleine handjes houden ze tegen het glas en wij gaan aan de
andere kant dan hun handjes likken. De neefjes kunnen dit ook, die likken soms ook aan het glas. We hopen
nog veel met hun te mogen spelen. Het zijn leuke kindertjes.
Soms spelen de neefjes ook wel in de box. Dit is een soort benche maar dan voor mensenpuppy’s. Als ze hun
armpjes of benen tussen de spijlen steken…. Dan zijn wij er als de kippen bij. Dan kunnen we even aan hun
ruiken….
Kipa, Basco en Doortje
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Grote honden
Wij wonen op het platte land midden tussen weitjes en
akkers. En vlak voor ons huis is de weg. Soms horen we
klik-klak... klik-klak.. Als we dan naar buiten kijken zien we
hele grote honden. Nog groter dan onze baasjes. En soms
zit er zelfs een man of vrouw op zo'n hond. Wij laten die
grote dieren wel even weten dat ze niet in ons huis en onze
tuin moeten komen. Gelukkig lukt dat met keihard blaffen.
Volgens onze baasjes heten deze grote honden paarden.
Wij kennen dat ras niet.
Kipa en Basco
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Nieuw neefje
We hebben er weer een mensenpuppy bij. Hij heet Tim en is nog
kleiner dan Bas en Wim. Toen het zomer was kwam hij bij ons op
visite. Wij mochten even aan hem ruiken. Tim zat steeds op schoot of
lag in zijn bedje. Hij vond ons wel aardig en wij hem ook. Totdat Basco
hem een lebber wilde geven. Gewoon omdat hij hem zo lief vond.
Toen ging hij heel raar blaffen.
Doortje
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Nieuwe kleedjes
Onze kussens zijn stuk gegaan. Dat komt omdat wij er heel vaak op
liggen. Ik probeer soms ook een kuil in het kussen te graven. Volgens
onze baasjes maak ik zo het kussen stuk. En helaas hebben ze gelijk.
Na een paar jaar was er weinig meer van de kussens over.
Op een druilerige dag ging het vrouwtje lappen stof knippen en achter
een lawaaierige machine zitten. Ik kon er helemaal niet van slapen.
Aan het einde van die dag hadden we wel twee nieuwe slaap-kleden.
Zo zacht en warm en mooi....
Inmiddels heb ik na een paar nachtjes proberen ontdekt dat ik ook in
het kleed kan kruipen. Heerlijk warm hoor zo in de hoes van het zachte
kleed...
Doortje
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Heeft u van dit boekje genoten?
U kreeg dit gratis aangeboden van de auteur.
Als dank zou ik het zeer op prijs stellen om een gift over te
maken naar st. Dierenthuis www.dierenthuis.nl
Girorekening: 93 59 251
IBAN: NL22INGB0009359251
..gewoon omdat de dieren in Dierenthuis ook zulke mooie
avonturen kunnen beleven!!!
Judith E. Prins – Cornelisse
judith@prinsjes.com
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