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‘ G A  N I E U W  B A A S J E  Z O E K E N ’
Een appèl op mijn hulp en mijn netwerk betrof 
een oudere, mogelijk niet erg sociale teef. Ik 
beloofde over twee weken te komen kijken, 
eerder kon ik echt niet langskomen. Sinds ik 
Izor, een Roemeense herdershond (van het type 
Mioritic) ongezien in de lege tuin had geplaatst, 
wilde ik elke hond zelf evalueren voordat ik 
‘ja’ of ‘nee’ tegen adoptiebemiddeling zeg. Ik 
weet immers aan welke eisen een huishond in 
het volle Nederland moet voldoen, en Izor had 
de shortcut niet gehaald en is bij me blijven 
hangen. Al moet ik erbij zeggen dat het soms 

moeilijk te voorspellen is welke hond oude trauma’s zal kunnen 
afschudden, en welke hond nooit meer helemaal van zijn rugzakje 
zal afkomen. 
Afijn, de vrouw had de hond al vele, vele jaren, maar die twee 
weken op mij wachten waren blijkbaar toch te lang… Via via 
hoorde ik dat ze de oude hond ergens in de natuur had achter 
gelaten. ‘Ga maar een nieuw baasjes zoeken’, zeggen ze dan.

H O N D E N V A N G E R S
Vandaag nog even een glimp meegekregen van het ‘vrije leven’ 
van een straathond. Ik zat op een plein met mijn Roemeense 
hondenvriendin een cappuccino te drinken. Er stond een grote 
zwarte hond continue naar mensen te blaffen - gisteren was ie er 

Leven in een 
hondonvriendelijk land
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Het leven in een dieronvriendelijk land als Roemenië brengt heel wat uitdagingen 
mee als je daar als hondenliefhebber gaat wonen. In ons vorige nummer kon u al 
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Banjo, succesvol geplaatst in Nederland.

Zij kan het ook niet helpen dat 

die honden daar opeens loslopen. 

Een kleiner hondje probeerde 

wanhopig contact te maken met 

de mensen… De honden kunnen 

het ook niet helpen dat ze daar 

opeens loslopen

Deel 2 - Uitdagingen
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ook. Het leek me angstagressie. Totaal de weg kwijt, en had als 
coping strategie gekozen dat blaffen de beste verdediging was. De 
Roemeense zei: ‘mensen zullen wel heel snel de hondenvangers 
bellen’.
Niet veel later liepen ze rakelings langs me, de hondenvangers mét 
de hond. Het vangen was net buiten mijn gezichtsveld gebeurd. De 
nek van de hond zat in een grote metalen tang gevangen, hij hing 
in die tang en verder werd hij bij zijn staart getild. Ik had al eerder 

beelden gezien van zoiets, maar ik zag het nu zo vlak voor me. Het 
schokte me zo, dat ik niet anders kon dan zitten huilen.
Mijn vriendin: ‘Die komt niet levend aan in het gemeentelijke asiel. 
Agressieve en/of zieke honden halen de 14 dagen bewaartijd in het 
asiel niet. Ze zullen die tang wel wat verder aandrukken als ie in het 
busje zit’. Euthanasie op de Roemeense manier… Op papier is hij 
‘geëuthanaseerd met een injectie’, om dat geld op te strijken.

O N D E R H A N D S E  V E R K O O P
Een noodkreet bereikte ons toen de hondenvangers een schattig 
pupje hadden meegenomen, het zou volgens de beschrijving 
een Labrador of een Golden Retriever kunnen zijn. We gingen 
meteen achter het busje van de hondenvangers aan in de hoop 
dat we eerder bij het gemeentelijk asiel zouden zijn. En dat waren 
we ook. Maar de pup zat merkwaardig genoeg niet in het busje, 
hij was ergens onderweg verdwenen. Onderweg verdienen de 
hondenvangers een centje bij om pups die hen van een ras lijken 
te verkopen op de lokale markt, al geven ze dat natuurlijk niet 
toe. We konden alleen maar hopen dat de pup toch nog een goed 
leven krijgt, al is het vertrouwen klein in de plattelandsbevolking. 
De meesten houden een hond toch alleen maar in de tuin aan een 
ketting om als levende deurbel te dienen.

V E R J A A R D A G S C A D E A U T J E S
Mijn hondenvriendin en ik zijn op dezelfde dag jarig, en haar man 
en mijn hondenverzorger/ huisoppasser drie dagen later. Op mijn 

verjaardag vond ik een gedumpte pup van 
een maand of vier, in een greppel in het bos. 
Ik noemde hem (voor de verandering een keer 
geen teefje) Cadou, ‘cadeau’ in het Roemeens. 
Drie dagen later volgende verjaardag, zelfde 
scenario. Weer gedumpte pup, zak er nog naast. 
Geen schijn van kans daar in het bos. Zuchtend 
heb ik ook dit ‘cadeautje’ in ontvangst genomen. 
Die weg door het bos rij ik altijd smekend ‘laat 
me niets vinden’.

A U T O  V O L  P U P S
De hond die me in mijn kuit had gebeten, 
Skoda genoemd vanwege haar lage onderstel, 
was weer bevallen. Zes prachtige pups. Dat krijg 
je ervan als je honden niet steriliseert (zoekt 
emoticon met kop boink boink tegen de muur). 
Het afgesloten fabrieksterrein waar ze zat was 
leeg, en we hadden gehoord dat de auto’s die 
nog op het terrein stonden zouden worden 
weggesleept, en júist in een van de auto’s zat de 
teef met haar pups. 
We maakten een reddingsplan met een 
dierenarts om het moedertje met een 
verdovingsmiddel te beschieten, en haar daar 
met de pups weg te halen. Hij maakte een 
injectie klaar en had een blaaspijp bij zich. Maar 
Skoda bleef op te grote afstand, en toen besloot 
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Hashtag, uitbreekkoningin. Zij heeft haar vrijheid lief, maar ook haar 
voorgezette maaltijden.
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de dierenarts om het terrein op te gaan. Ik zei: 
‘Wacht, ik heb een ladder meegenomen’ (ja, ik 
kende dat hek al) en zo klom hij er overheen. 
Hij wist haar goed te raken met het pijltje, 
maar Skoda vluchtte het terrein af. We moesten 
haar dus zo snel mogelijk zien te vinden in 
het nabijgelegen park. Nét op dat moment 
kwam er een man aan die de dierenarts had 
zien terug klimmen, en hij vroeg wat hij daar 
deed. Hij begon vervolgens vreselijk tegen de 
dierenarts te schelden en dreigen. De dierenarts 
voelde zich zo bedreigd dat hij de politie belde. 
Ondertussen moesten wij ook de verdoofde 
hond zoeken (die we tenslotte vonden, en in 
een bench legden). 
De politie kwam, maar ineens werden de 
rollen omgedraaid en zat de dierenarts in het 
verdachtenbankje. Er werd hem ‘trespassing’ 
ten laste gelegd. We legden uit dat de honden 
daar juist van het bedrijf weg moesten, en dat 
we alleen maar hielpen, het was een verlaten 
terrein, en dat een bewaker ervan af wist. Maar 
daar wilde de agent niets van weten; ‘Je mag niet 
zomaar een afgesloten privéterrein in klimmen, 
dat mag ook niet in úw land’, zei hij tegen mij. 
Uiteindelijk wist een agent een bewaker te 
bereiken, die naar het terrein kwam met een 
sleutel, en zo konden we de pups die nog in de 

auto lagen, op legale wijze meenemen. We waren inmiddels al een 
paar uur verder, en een knorrige agent mopperde dat het stom was 
om zoveel tijd aan een paar zwerfhonden te besteden, terwijl ze er 
voor de mensen waren. 

P U P S  I N  D O O S J E
Een jonge dierenliefhebster had me verteld van een nestje pups op 
het werk van haar moeder - een bewaakt terrein waar we niet op 
mochten. Ze kwam met haar moeder naar me toe met een doos 
met twee van de pups, de rest was overleden, zei ze. Deze twee 
waren ook ziek (ik was in de veronderstelling gezonde pups te gaan 
bekijken). Ik keek onder de staartjes, rook een voor mij inmiddels 
bekende en verdachte geur; waarschijnlijk Parvo.
Het meisje en haar moeder keken me smekend aan. Ik overlegde 
met mijn Nederlandse achterban, en we hadden op dat moment 
geen quarantaineruimte voor handen, en ook waren de financiële 

Cadou bij haar vondst en nu.
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middelen even uitgeput. Met bloedend hart moest ik de doos weer 
teruggeven, de pups waarschijnlijk de dood insturend. Op zo'n 
moment is mijn liefde voor Roemenië ver te zoeken. 

S T E N E N
Vanuit mijn raam was ik getuige van een triest tafereeltje. Er 
liepen nieuwe, mij onbekende, honden op het pleintje. Twee grote 
schapenherdershonden en twee kleinere honden. Met een vrouw er 
achteraan die stenen naar ze gooide. Ik zag meteen dat zij de lerares 
was van het schooltje tegenover me. De kinderen komen eraan, en 
honden zijn enge, bijtende dingen. Het is haar taak om de kinderen 
te beschermen. Zij kan het ook niet helpen dat die honden daar 
opeens loslopen. Een kleiner hondje probeerde wanhopig contact 
te maken met de mensen…  De honden kunnen het ook niet 
helpen dat ze daar opeens loslopen.

H A S H T A G
Begin herfst zag ik haar opeens opduiken in het dorp, samen met 
een kleiner reutje. Ik ben ze gaan voeren, en al snel herkenden 
ze het geluid van mijn auto (want ik kon ze alleen voeren als ik 
weg ging of aankwam). Ik noemde haar # (Hashtag) en hem 
@ (Arund). Het kostte wat tijd om haar vertrouwen te winnen, 
maar ik had meteen een klik met haar. In de lente raakte ze in 
de belangstelling van de reuen, en heb ik haar opgepakt en mee 
naar mijn tuin genomen. Het waren wat onrustige nachten omdat 
er soms mannelijk bezoek aan de poorten stond. Ik beloofde haar 

Zwerver, kettinghond en nu een vrij en blij leven in Nederland. 
Dát is nog eens een happy end.

een mooie toekomst in Nederland, er was 
meteen iemand die net als ik als een blok voor 
haar viel, en haar ging sponsoren. Maar toen 
ze besloot - toen de kust weer veilig was qua 
loopsheid - zichzelf een weg naar de vrijheid 
te graven, lag opeens alles anders. Met het gat 
had ze ook andere honden (mijn eigen honden 
en een paar die naar Nederland zouden gaan) 
de kans gegeven om te ontsnappen, en de 
rondhangende dronkenlappen gooiden stenen 
naar ze. Ze werd niet meer geschikt voor 
adoptie bevonden, en ik kon haar ook niet op 
deze manier in de tuin houden. Dus heb ik haar 
laten steriliseren, en toen de wond netjes was 
genezen, haar haar vrijheid weer teruggegeven – 
die ze anders zelf wel had genomen. Maar naast 
haar vrijheid genoot ze blijkbaar óók van wat 
genegenheid en een goede maaltijd, dus zat ze 
opeens weer bij de poort. Soms blijft ze dagen 
weg, soms is ze er opeens weer. Ik moest eraan 
wennen, om een hond die vrijheid te geven, 
het strookt niet met het westerse model van 
verantwoord huisdierbezit.

O P  E E N  K L E I N  S T A T I O N N E T J E
Vorig jaar zag ik op een klein stationnetje 
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en bekijk de uitgebreide agenda met 
workshops, lezingen en evenementen.

Volg Doggo.nl 

(advertenties)

een moederhond met vier pups. Twee waren 
kortharig, en heel open naar mensen, twee, 
wat meer langharige, waren terughoudend naar 
mensen. Helaas werden er twee pups vergiftigd, 
het vriendelijke kortharige teefje nam ik mee, 
dat opgegroeide tot een heerlijke huishond in 
Nederland, maar een fluffy reutje bleef over. 
Hem zag ik regelmatig. Ik voerde hem, en hij 
was blij om me te zien, maar bleef toch op 
armlengte afstand. Mama Treintje (zo genoemd 
omdat ze op het stationnetje woont) ging met 
mij mee naar de dierenarts voor een sterilisatie 
en bleek een nare stickertumor te hebben. 
(Inmiddels is alles oké en is zij ook in NL.)
Maar opeens was de jongvolwassen fluffy reu 
verdwenen - tot die tijd hing hij altijd nog 
rond op het stationnetje. Ik hoorde dat hij 
door een man was meegenomen; die wilde een 
waakhond hebben op de leegstaande boerderij. 
Júist de hond waarbij ik het idee had dat ie het 
meeste zijn vrijheid lief had, en die ik daarom 
niet erg geschikt had gevonden voor adoptie, 
zat nu aan de ketting in een eenzaam bestaan…
In het voorjaar kwam er een vriendin logeren, 

en bij toeval (of niet) liepen we de man tegen 
het lijf die hem had meegenomen. Of we 
hem wilden zien. Jazeker! Hij vertelde dat ie 
hem niet meer wilde, misschien blafte hij te 
weinig? Ik moest hem maar mee nemen. Hoe 
dan wilden we hem daar sowieso weghalen. 
Het was niet alleen spannend, maar ook heel 
emotioneel om hem van de ketting af te halen. 
Mijn logeervriendin heeft het allemaal gefilmd, 
en het filmpje heeft al heel wat mensen beroerd!
Uiteindelijk besloot ze dat ze de hond graag 
wilde adopteren. Anders had ik ‘m weer moeten 
loslaten bij het stationnetje. 
Voor de meeste mensen, en hoe zij wonen in 
Nederland, zou hij me ongeschikt lijken, ik zou 

Soms blijft ze dagen weg, 

soms is ze er opeens weer. 

Ik moest eraan wennen, 

om een hond die vrijheid 

te geven, het strookt niet 

met het westerse model van 

verantwoord huisdierbezit

hem maar enkele mensen toevertrouwen. Maar deze twee horen 
gewoon bij elkaar! Door het vertrouwen dat ze in elkaar hebben, de 
ruimte zie zij hem mentaal en fysiek kan geven, is de hond die eens 
zo terughoudend was, enorm gegroeid. Dit is nog eens een happy 
end voor alle partijen.
En alweer een bezoeker die aan een hond is blijven hangen :-)      n


