"Een feestdag voor dieren"

Een feestdag voor dieren

Wat ben je lief en knap
Vandaag is het vier oktober, dierendag dus. Dat wordt genieten, extra hondenbrokjes en ik word vandaag
extra uitgelaten.
Met een strik om mijn hals loop ik buiten en ik besnuffel andere honden die ik tegenkom. Zelfs mijn vriendin
kom ik tegen en ik geef haar een lik over haar wang en ik fluister, ‘’gefeliciteerd lieve schat’’ en
erachteraan, ‘’wat zie je er mooi uit vandaag. Je mooie vacht, je stralende ogen en wat staan ze weer
verliefd. Zullen we voor vanavond afspreken achter de grote eik in jouw tuin? Dan gaan we ons eigen
feestje brouwen.''
Mijn baasje vindt dat ik lang gepraat heb en roept ‘’ kom Woef, je hebt nu lang genoeg gekeuveld, tijd om
naar huis te gaan.’’ Verstoord kijk ik naar de boomlange man en ik weet dat er niet te sollen is met hem en
ik geef een laatste knipoog aan mijn vriendin en fluister zachtjes, ‘’ tot vanavond lieve schat’’ en
schoorvoetend ga ik naar mijn baasje.

De grote verrassing
Thuis gekomen krijg ik de lekkerste brokken die er bestaan en door mijn gulzigheid verslik ik mij in een
ietwat grote hondenbrok.
‘’ Rustig Woef, geniet van je lekkere maal, ik heb trouwens nog een verassing voor je, maar dat geef ik je
na het eten.’’ Hondsnieuwsgierig eet ik mijn brokken en drink ik mijn water en ga al kwispelend bij mijn
baasje staan.
Hij begint mij te aaien en haalt een giftdoosje uit zijn zak. Er zit een prachtige strik omheen en er valt een
boekje uit. Met twee honden naar een dagje welnes naar keuze. Vrij rondlopen in het saunapark, massage
en saampjes onder de rozenhaag zitten. ‘’ Wat een heerlijk cadeau ‘’ blaf ik luid. Het vooruitzicht om met
mijn lieve vriendin op stap te gaan maakt me helemaal blij.
Wat een heerlijke verjaardag is dit, een dag om nooit te vergeten.

In blijde verwachting
's Avonds glip ik naar buiten en mijn vriendinnetje staat al klaar. Ik vertel haar het grote nieuws en we
besluiten niet te lang te wachten om naar de hondensauna te gaan.
Het is volle maan en we liggen tegen elkaar aan. We kussen en strelen elkaar en plotseling zegt mijn lieve
vriendin, ‘’ Woef, ik ben in verwachting van jou.’’ Ik omhels haar en teder zeg ik, ‘’wat een fantastisch
cadeau, een kleine van jou en van mij.’’

Het plan om naar de dierenzaak te gaan

Langdurig kijken we in elkaars ogen en onze verjaardag is bijna voorbij. Nog een paar minuutjes.
Als de klok twaalf slaat gaan we naar huis en vallen beiden in een slaap met prachtige dromen. We zullen
vader en moeder worden.
Ik besluit wanneer ik in de dierenwinkel kom om een klein minikluifje te kopen voor de kleine.

En dit liet ik uiteindelijk achter!
Dierendag 2011, is een heerlijke dag geweest, vol met verrassingen.
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