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CHIKOO  
Klein, speels en uitbundig teefje van 8 maanden 
40-45cm hoog 
 
Achtergrond 
Chikoo werd als kleine pup op straat gevonden door een Stray Assist 
supporter die haar naar de kliniek gebracht heeft. Chikoo had duidelijk 
honger geleden en had een grote wond op een voorbeentje wat iets wat 
scheef stond. Gelukkig was het snel verholpen met een spalkje voor twee 
weken en lekker eten met wat multi-vitamines. Inmiddels rent Chikoo net 
zo hard als welke andere pup en dat is maar goed ook want ze is erg speels. 
Er is alleen nog een litteken te zien op de binnenkant van haar voorpoot 
 
Karakter 
Chikoo is een heel levenslustig en uitbundig hondje. Ze heeft altijd zin om 
te spelen en om te wandelen Als ze mee naar buiten mag dan jodelt ze en 
klinkt het net als of ze roept ‘hoi, hoi’. Een lange wandeling vindt ze leuk 
maar ze net zo blij als ze ergens op een veldje samen met andere honden 
mag ravotten. 

 
 

 

 
Als er een nieuw hondje bij komt, kijkt ze heel even de kat uit de boom maar 
als ze aan het baasje kan zien dat het ok is dan gaat ze proberen of de 
nieuweling mee wil spelen. Bij Stray Assist loopt Chikoo los maar blijft goed 
in de buurt. 
 
Binnenshuis is ze rustig. Chikoo kan heerlijk liggen luieren in haar mandje, 
het liefst in de buurt van mensen. Chikoo kan goed overweg met mensen 
en ook bezoek vind ze heel gezellig. Zelfs bij mensen die ze niet kent, komt 
ze graag  op schoot klimmen als dat mag. Knuffelen vind ze heerlijk maar als 
er geen tijd voor haar is, gaat ze braaf terug naar haar mand.  
 
Chikoo is een vrolijk en lief hondje van een handzaam formaatje welk het 
goed zal doen in zowel een druk gezin als in een rustiger situatie zolang ze 
maar een uitlaatklep heeft voor haar energie. Ze zou het liefst samen met 
een ander hondje willen wonen maar kan ook alleen zo lang er dagelijks 
contact is met speelmaatjes.  
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