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BLONDY
Aanhankelijk, speels teefje van ongeveer 9 maanden
50-55cm hoog
Achtergrond
Ieder jaar, rond november, het begin van het toeristenseizoen, nemen
strandtenten wat hele jonge puppy’s om vakantiegangers mee te vertederen.
Er worden bijna exclusief teefjes voor gebruikt omdat die gezien worden als
liever. Het werkt uitstekend, maar als de toeristen weggaan en de
strandtenten worden afgebroken dan worden de pups achtergelaten op het
strand of ergens gedumpt. Eind April werd Blondy samen met twee andere
teefjes plotseling gesignaleerd bij een tempel niet ver van het strand. Gezien
het gedrag, de tijd van het jaar en de leeftijd van de pups, is het zeer
waarschijnlijk dat het hier om gedumpte, ex-strandtentpups gaat. Dit soort
pups zijn in het begin altijd gezond omdat ze goed te eten hebben gehad. Ze
werden naar Stray Assist gebracht voor sterilisatie, maar aangezien ze totaal
niet in staat zijn om alleen op straat te leven werd er besloten ze voor adoptie
op te geven.
Karakter
Een typische telltale van een gedumpte, ex-strandtentpup is dat ze niet alleen
erg gesteld zijn op mensen, maar vooral dat ze niet eenkennig zijn, iedereen
leuk vinden, niet bang zijn als er veel mensen zijn en uit zichzelf met nieuwe
mensen contact zoeken (gedumpte eigenaarshonden kijken meestal wat
meer de kat uit de boom). Dit is Blondy ten voeten uit. Het is een heel lief,
aanhankelijk hondje dat het heerlijk vindt om bij mensen te zijn. Ze is speels
en gaat goed om met bekende honden maar is wat voorzichtiger met nieuwe
honden. Echter, als het baasje aangeeft dat het goed is dan voelt ze zich
gesterkt en zoekt ze contact. Buitenspelen vindt Blondy heel leuk, maar ze
blijft wel graag in de buurt van haar baas. Met kinderen kan Blondy goed
overweg. Het is niet bekend hoe Blondy met katten is maar gezien haar focus
op mensen, zal ze waarschijnlijk het voorbeeld van haar baas volgen. Kortom,
Blondy is een gezellig, ongecompliceerd hondje sat zich snel aanpast.
Er is een leuk fimpje waarin Blondy speelt met Sammy (ook ter adoptie):
https://youtu.be/OASgtY8f0s4
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