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Een haast ongelooflijk voorval maar het hoort spijtig genoeg tot de realiteit. 
 

Op zondag 25 september ll. kreeg Arlette een telefoontje met de mededeling dat er in het dierenasiel van Sint-

Truiden 8 Cairntjes zaten. Deze Cairntjes werden weggehaald bij een fokker uit Boortmeerbeek die maar liefst 

64 honden in huis had.  Deze honden zaten steeds binnen, opgesloten in benches en transportkistjes. Al de 

honden en ook nog andere dieren werden er door de Inspektie dierenwelzijn weggehaald. (Er is trouwens een 

reportage geweest op VRT Koppen op donderdag 29 september). 
 

Na overleg met enkele bestuursleden werd besloten contact op te nemen met het asiel met de bedoeling de 

Cairntjes op te vangen en gastgezinnen voor ze te zoeken. Er werd een afspraak gemaakt met de voorzitter 

van het asiel en ging Rick op dinsdag een kijkje nemen. Er zaten echter 12 Cairns in het asiel en nog eens 3 in 

een ander asiel, nl. Dieren zonder dak in Lommel. 

Er werd afgesproken dat op vrijdag 30 september de hondjes in de voormiddag zouden opgehaald worden. 

Rick, Arlette en Stephanie reden met 2 wagens naar het asiel en kwamen rond de middag met de 12 Cairntjes 

bij ons thuis aan.  

Dan begon het werk pas: we moesten de hondjes identificeren aan de hand van de chipnummers die ze in het 

asiel gekregen hadden. Ze werden allemaal voorzien van een halsbandje met een nummer. Arlette en 

Stephanie gingen nadien aan de slag om reeds enkele Cairntjes te trimmen zover dit mogelijk was. 

Ondertussen werd er ook druk getelefoneerd naar eventuele kandidaten voor de adoptie. Enkelen bleven bij 

ons, de anderen gingen mee met Arlette, die ook nog in het dierenasiel van Lommel de andere 3 Cairntjes is 

gaan ophalen en, samen met Stephanie en Kristel tot een stuk in de nacht hebben doorgewerkt met baden en 

trimmen. 

In de daaropvolgende weken werden de meesten liefdevol opgevangen door gezinnen die het wel zagen zitten 

om deze hondjes een warme thuis te geven. Spijtig genoeg zijn er twee teefjes overleden. 

De club heeft natuurlijk ook heel wat onkosten gehad, zoals het dierenasiel, dierenartsonkosten. Tijdens de 

wandeling in Retie en de laatste workshop hebben de aanwezige leden reeds hun goed hart laten zien door een 

kleine bijdrage te geven. Bedankt mensen. Langs deze weg doe ik ook een oproep aan onze leden om een 

vrijwillige financiële bijdrage te leveren aan SOS Cairn. 
 

Aan alle leden en sympatisanten die veel tijd en werk besteed hebben aan de tijdelijke opvang en vooral aan 

alle families die deze Cairntjes liefdevol hebben opgevangen, van harte bedankt! 
 

Ingrid Vansantvoet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Opvang van 15 Cairntjes uit een dierenasiel 


