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DEZE DIEREN ZIJN OP ZOEK NAAR EEN LIEF BAASJE!

HOME

ADOPTEER

VRIENDENDIERENASIEL

LOEKIE
Loekie is een 3 jaar 
oude labrador. Haar 
baasjes lieten haar 

alleen achter in een 
bos. Ze kwamen 

nooit terug. Loekie 
is verlegen maar 

vriendelijk. Ze heeft 
een lief baasje nodig.

SNUFFEL
Snuffel werd op een 

parking achtergelaten 
zonder eten of 

drinken. Snuffel 
is een schattig 

straathondje. Hij 
heeft een thuis met 
zorgzame baasjes 

nodig. 

KITTY
Kitty is een Perzische 
kat met schitterende 

ogen. Ze heeft 
vriendelijke, lieve 

baasjes nodig bij wie 
ze binnen in huis 

mag wonen.

DIERENDIEREN
UUUUUUUUUUUGEL K
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   ZOEKEN

HOME

ADOPTEER

VRIENDEN

NIEUWS

HELP ONS

CONTACT

POESJES
2 zwart-witte, 
1 gestreept en 

2 bruine poesjes. Ze 
zijn 6 weken oud en 
zijn over 2 weken op 
zoek naar een nieuw 

thuis.

BELLE
Belle is 5 jaar oud. 

Ze is slim, opgewekt 
en grappig. Belle wil 
graag leuke trucjes 
van haar nieuwe 

baasje leren.

RAKKER 
en BOEF

Deze jack russells 
zijn 4 jaar oud. Ze 

houden van wandelen 
en willen graag op 
hondentraining. Ze 

willen het liefst samen 
geadopteerd worden.

GEEF GELD
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Hoofdstuk 1
‘Kom hier, Rakker! Boef, stop!’ riep 
Lisa naar de jack russells. De honden 
renden langs de rivier. Ze deden alsof ze 
haar niet hoorden. Ze liepen kwispelend 
verder door het gras. 

Lisa rende achter de puppy’s aan. Ze 
pakte Rakker op voordat hij zijn kop 
in het hol van een konijn kon steken. 
Daarna haalde ze Boef uit het water.

‘Stoute honden!’ zei ze streng.
Haar broer Thomas stond op de brug 

over de rivier en lachte. ‘Stoute honden!’ 
aapte hij haar na. ‘Eigenlijk ben je 
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 Hoofdstuk 1 

gewoon superslecht in honden trainen, 
Lisa!’

De puppy’s jankten in haar armen. 
Lisa ging bij Thomas staan. Ze fronste 
haar wenkbrauwen: ‘Ja, maar we 
zijn dan ook een dierenasiel en geen 
hondenschool. En als jij zo’n geweldige 
trainer bent, waar is Belle dan?’

Belle was de hond die Thomas moest 
trainen. Ze was een heel drukke hond. 
Ze hield niet op met springen en rende 
de hele tijd weg. Daarom had haar 
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 Hoofdstuk 1 

baasje haar bij asiel Dierengeluk 
achtergelaten. Thomas wilde haar wat 
goede manieren leren.

‘Eh…’ Thomas keek langs de oever 
van de rivier. ‘Ik zag haar daarnet nog. 
Ze was met een stok aan het spelen.’

‘O! Is dat Belle niet, daar op het 
terrein van de golfclub?’ vroeg Lisa met 
een lief stemmetje. Ze wees naar een 
zwart-witte hond die over het gras stoof 
en naar golfers sprong. Daarna rende de 
hond verder richting het asiel.
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 Hoofdstuk 1 

‘O nee!’ Thomas rende achter de 
ontsnapte hond aan. Lisa lachte. Ze 
deed Rakker en Boef een hondenriem 
om. Samen volgden ze Thomas. Lisa 
wist dat het etenstijd was en dat Belle 
op weg was naar huis.

Maar nadat Belle van het golfterrein 
de straat op was gesprongen, stal ze 
eten uit een vuilnisbak. En daarna 
stormde ze door de tuin van de familie 
Brouwer, die naast Dierengeluk woonde.

‘O nee!’ zei Thomas toen hij Belle in 
het gazon van de buren zag graven.

Lisa hield de puppy’s stevig aan de lijn 
en verstopte zich achter een heg.

‘Kst!’ schreeuwde een hoge stem. ‘Ga 
weg, stoute hond!’

‘Verdorie, dat is de moeder van Anne’, 
mompelde Lisa tegen Rakker en Boef. 
De honden trokken aan hun riem, 
omdat ze Belle achterna wilden gaan. 
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 Hoofdstuk 1 

Thomas holde door de poort van de 
tuin om Belle te vangen. ‘Kom hier, 
Belle!’ brulde hij. De hond stopte met 
graven en rende weg. Ze vertrapte 
mevrouw Brouwers rode tulpen.

‘Hemeltje!’ riep Lisa uit. ‘Nu heeft 
Belle ook nog de bloemen vernield!’

Rakker en Boef waren het wachten 
beu. Ze begonnen te keffen.

‘Ssst! Niet blaffen!’ waarschuwde Lisa 
de honden. 

Thomas zat Belle achterna door 
de tulpen. Lisa kwam achter de heg 
vandaan. Ze wachtte met de puppy’s 
op de stoep naast de tuin van de familie 
Brouwer. Op dat moment reed haar 
vader langs met zijn busje. Hij was op 
weg van zijn werk naar huis. Hij leunde 
uit het raampje. ‘Problemen?’ vroeg hij.

Lisa knikte. Ze streek haar haren 
uit haar bezwete gezicht. ‘Belle is 
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 Hoofdstuk 1 

weggelopen!’ legde ze uit. Ze had moeite 
om de puppy’s rustig te houden.

‘Ik parkeer de bus bij het asiel’, zei 
papa snel. ‘En dan loop ik terug om te 
helpen.’ Hij reed het busje op het terrein 
van Dierengeluk.

‘Zie je!’ zei ze tegen Rakker en Boef. 
‘Dat gebeurt er als je kuilen in gazons 
graaft!’

Boef kwispelde met zijn staart. Rakker 
wrong zich tussen haar voeten.

‘Mensen vinden dat niet leuk!’ legde 
Lisa uit. 

‘En?’ vroeg de moeder van Lisa en 
Thomas ’s avonds onder het eten. ‘Wat 
zei mevrouw Brouwer toen je aanbelde 
om sorry te zeggen, Thomas?’

‘Ze bleef maar doorzeuren over haar 
bloemen’, mompelde Thomas met volle 
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