Reunie met onze adoptie-Cairns en hun families

22 september 2012

De meesten onder U zullen het zich zeker nog wel herinneren dat onze club eind september van vorig jaar 15
Cairntjes uit een dierenasiel haalde. Enkele jonge maar meestal oudere Cairns die bij een onverantwoorde
broodfokker in beslag waren genomen. (Zie ons clubblad ‘Het Cairntje’ nr 4-2011 pag. 18)
In de daaropvolgende weken werden de meesten liefdevol opgevangen door gezinnen die het wel zagen zitten
om deze hondjes een warme thuis te geven. 3 Cairntjes werden door families uit Nederland opgevangen. Het
laatste Cairntje werd geplaatst op 20 november 2011. Spijtig genoeg zijn er twee teefjes overleden.
Het bestuur besliste al eerder dit jaar om voor deze families eens wat speciaals te organiseren. Aangezien
deze Cairntjes vele jaren samen in erbarmelijke omstandigheden hadden doorgebracht groeide de idee om ze
eens terug samen te brengen maar dan in een heel wat aangenamere en gezellige sfeer. Het werd een reunie.
Op zaterdag 22 september 2012 waren alle families uitgenodigd om samen te komen in taverne ‘De Lossing’
te Lommel. Het opzet was, een gezellig samenzijn, een korte wandeling en een ‘hapje tapje’. En met het
mooie weer als bonus is het dat ook geworden.
Voor de mensen die deze Cairntjes tijdelijk hebben verzorgd was het een blij weerzien ook met de families.
Baasjes en Cairntjes zagen er allemaal gelukkig en stralend uit. Voor de baasjes was het eerder een eerste
kennismaking met de andere families.
Iedereen had wel wat leuks te vertellen. Gezien de omstandigheden waarin deze Cairntjes hadden geleefd,
gingen vele verhalen over de (her)opvoeding.
Nog even de dorst lessen, en dan op wandel. Het werd een korte wandeling doorheen de Lommelse ‘Sahara’
aan een rustig tempo met een halte aan de grote plas. Wetende dat de meeste onder hen tot op zekere
leeftijd nog geen buitenlucht hadden gezien, was het leuk hen nu vol temperament te zien ronddartelen.
Terug in taverne de ‘Lossing’ wachtte een lekkere lichte maaltijd met de nodige verfrissing. Onze Sponser
MAXI-ZOO had voor de Cairntjes een verrassing voorzien en de club schonk aan ieder Cairntje een speeltje.
Er werd nog lang bij-en nagepraat. Het is een mooie en sfeervolle namiddag geworden.
Ik wil langs deze weg nogmaals de mensen bedanken die zich tijdelijk over deze Cairntjes ontfermd hebben,
alsook de adoptie-families voor de goede zorgen die U aan uw viervoetertje geeft en voor uw aanwezigheid op
deze reunie.
Hopelijk zien we mekaar weer op één van de club aktiviteiten.
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