
Baasje Elke en Buda Golden retriever Buda

Spijk
Buda, 2021

AboutAbout



Er zijn veel broodfokkers bijgekomenEr zijn veel broodfokkers bijgekomen
Buda is aangeschaft in de Coronaperiode, maar ze zou Buda is aangeschaft in de Coronaperiode, maar ze zou 
ook worden aangeschaft als er geen Corona zou zijn. Buda ook worden aangeschaft als er geen Corona zou zijn. Buda 
volgt namelijk Snowy op in het gezin Kruijt. Snowy was de volgt namelijk Snowy op in het gezin Kruijt. Snowy was de 
eerste Golden retriever die helaas door ouderdom is eerste Golden retriever die helaas door ouderdom is 
overleden. Buda komt van een fokker en is sinds pup af aan overleden. Buda komt van een fokker en is sinds pup af aan 
bij de familie. Het gezin bestaat uit twee kinderen van 19 en bij de familie. Het gezin bestaat uit twee kinderen van 19 en 
21 jaar en de ouders. Het baasje Mimi werkt niet en kan er dus 21 jaar en de ouders. Het baasje Mimi werkt niet en kan er dus 
altijd voor Buda zijn. Buda gaat wel iedere donderdag naar altijd voor Buda zijn. Buda gaat wel iedere donderdag naar 
een hondenopvang om te kunnen spelen met andere een hondenopvang om te kunnen spelen met andere 
honden. “Wij hebben Buda bij een goede fokker gekocht die honden. “Wij hebben Buda bij een goede fokker gekocht die 
beschikt over de juiste papieren. Je moet beschikt over de juiste papieren. Je moet 
namelijk echt goed oppassen want in Coronatijd zijn namelijk echt goed oppassen want in Coronatijd zijn 
er veel broodfokkers bijgekomen”.er veel broodfokkers bijgekomen”.

“ “



Baasje Arianne en Lucy Bastaardhond Lucy

Spijk
Lucy, 2020

AboutAbout



Ik weet niet of ze dat had overleefdIk weet niet of ze dat had overleefd
“Nadat vrienden van ons net een puppy hadden, “Nadat vrienden van ons net een puppy hadden, 
begon het bij ons ook weer te kriebelen”. Arianne had begon het bij ons ook weer te kriebelen”. Arianne had 
hiervoor 12 jaar lang een andere hond. “Onze kinderen hiervoor 12 jaar lang een andere hond. “Onze kinderen 
zijn al een paar jaar het huis uit en vond ik het wel weer zijn al een paar jaar het huis uit en vond ik het wel weer 
tijd voor een nieuwe hond, maar niet een van een fokker. tijd voor een nieuwe hond, maar niet een van een fokker. 
Ik wilde er graag een uit het asiel omdat er daar al Ik wilde er graag een uit het asiel omdat er daar al 
zoveel zitten”. Via via vond Arianne een stichting zoveel zitten”. Via via vond Arianne een stichting 
die hondjes uit Roemenie van de straat plukken en die hondjes uit Roemenie van de straat plukken en 
opvangen. ‘Als Lucy daar was opgegroeid weet ik opvangen. ‘Als Lucy daar was opgegroeid weet ik 
niet of ze dat wel zou overleven”. Voor Arianne maakt niet of ze dat wel zou overleven”. Voor Arianne maakt 
een hond het leven weer compleet. “Het heeft ervoor een hond het leven weer compleet. “Het heeft ervoor 
gezorgd dat ik weer meer aan het bewegen ben. Ik kan nu gezorgd dat ik weer meer aan het bewegen ben. Ik kan nu 
weer heerlijk iedere dag een stuk wandelen met de hond”.weer heerlijk iedere dag een stuk wandelen met de hond”.

“ “



Anna en Stitch Australian Shepherd Stitch

Spijk
Stitch, 2021

AboutAbout



Het is even puzzelenHet is even puzzelen
Stitch is al 10 jaar, maar woont pas een jaartje in Spijk. Stitch is al 10 jaar, maar woont pas een jaartje in Spijk. 
“Stitch is van kenissen van ons. We mochten een “Stitch is van kenissen van ons. We mochten een 
keertje op haar passen en dat was zo gezellig dat wij keertje op haar passen en dat was zo gezellig dat wij 
haar hebben overgenomen”. Het gezin waar Stitch haar hebben overgenomen”. Het gezin waar Stitch 
vandaan komt had namelijk nog een andere hond, vandaan komt had namelijk nog een andere hond, 
maar dat ging ineens niet meer zo goed samen. maar dat ging ineens niet meer zo goed samen. 
Ze wilde de hond eigenlijk niet weg doen, maar Ze wilde de hond eigenlijk niet weg doen, maar 
doordat het opassen zo goed geslaagd was mocht doordat het opassen zo goed geslaagd was mocht 
Stitch in Spijk blijven. “Het is even Stitch in Spijk blijven. “Het is even 
puzzelen op de dinsdag, omdat puzzelen op de dinsdag, omdat 
iedereen  dan  van  huis  is. Gelukkig hebben we iedereen  dan  van  huis  is. Gelukkig hebben we 
genoeg mensen die op der genoeg mensen die op der 
zouden willen passen als dat echt nodig is”. zouden willen passen als dat echt nodig is”. 

“ “



Baasje Tinie en Bowie Labradoodle Bowie

Spijk
Bowie, 2020

AboutAbout



“Bowie is een weloverwogen beslissing“Bowie is een weloverwogen beslissing
Labradoodle Bowie is in 2020 aangeschaft. “We hebben Labradoodle Bowie is in 2020 aangeschaft. “We hebben 
het weloverwogen, maar als corona nooit was geweest het weloverwogen, maar als corona nooit was geweest 
was Bowie dat ook niet”. Het was vooral de dochter die was Bowie dat ook niet”. Het was vooral de dochter die 
graag een hond wilde. “Mijn dochter heeft ons overtuigd”. graag een hond wilde. “Mijn dochter heeft ons overtuigd”. 
Inmiddels woont Bowie alweer 1,5 jaar in Spijk. “Ik heb Inmiddels woont Bowie alweer 1,5 jaar in Spijk. “Ik heb 
een flexibele baan, dus wanneer mijn dochter niet thuis een flexibele baan, dus wanneer mijn dochter niet thuis 
is kan ze altijd mee naar het werk”. Een puppy nemen in is kan ze altijd mee naar het werk”. Een puppy nemen in 
coronatijd was wel een uitdaging. “Puppytraining ging coronatijd was wel een uitdaging. “Puppytraining ging 
na zes lessen niet meer door omdat je met niet meer dan na zes lessen niet meer door omdat je met niet meer dan 
twee personen buiten mocht zijn. Dit zorgde ervoor dat twee personen buiten mocht zijn. Dit zorgde ervoor dat 
ik mijn puppy alles zelf moest aanleren. En dat terwijl ik ik mijn puppy alles zelf moest aanleren. En dat terwijl ik 
nog nooit een puppy heb opgevoed. Maar met YouTube nog nooit een puppy heb opgevoed. Maar met YouTube 
kom je een heel eind”. Een puppy opvoeden in Coronatijd kom je een heel eind”. Een puppy opvoeden in Coronatijd 
is dus niet ideaal. Maar als je het is dus niet ideaal. Maar als je het 
echt wilt komt het vanzelf goed.echt wilt komt het vanzelf goed.

“ “



Baasje Lisanne en Charlie Teckel Charlie

Tilburg
Charlie, 2021

AboutAbout



Mijn moeder dacht dat het een grapje wasMijn moeder dacht dat het een grapje was
Een droom die uitkwam voor Lisanne: een Teckel Een droom die uitkwam voor Lisanne: een Teckel 
opvoeden. “Ik was altijd al fan van Takkie, de teckel opvoeden. “Ik was altijd al fan van Takkie, de teckel 
van Jip en Janneke. En droomde ervan om later mijn van Jip en Janneke. En droomde ervan om later mijn 
eigen Takkie te hebben”. Inmiddels is die tijd eigen Takkie te hebben”. Inmiddels is die tijd 
aangebroken. Sinds 2021 is Charlie in haar leven gekomen. aangebroken. Sinds 2021 is Charlie in haar leven gekomen. 
“Eigenlijk was het helemaal niet de planning om nu “Eigenlijk was het helemaal niet de planning om nu 
al een hond te nemen, maar Charlie kwam eenmaal al een hond te nemen, maar Charlie kwam eenmaal 
op mijn pad en  daar kon ik echt geen nee tegen op mijn pad en  daar kon ik echt geen nee tegen 
zeggen”. Dat het niet op de planning stond is niet zeggen”. Dat het niet op de planning stond is niet 
zo gek, want Lisanne is fulltime student en werkt zo gek, want Lisanne is fulltime student en werkt 
daarnaast in de zorg. “Mijn moeder dacht dat het een daarnaast in de zorg. “Mijn moeder dacht dat het een 
grapje was. Ze vroeg zich af hoe ik dit ging combineren, grapje was. Ze vroeg zich af hoe ik dit ging combineren, 
maar daarnaast zei ze ook: ‘je bent maar daarnaast zei ze ook: ‘je bent 
volwassen, dus je moet het zelf volwassen, dus je moet het zelf 
weten’. Inmiddels vind ze Charlie ook echt leuk en vind weten’. Inmiddels vind ze Charlie ook echt leuk en vind 
ze het helemaal niet erg om op hem op te passen”. ze het helemaal niet erg om op hem op te passen”. 

“ “


