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Rani
Prachtig, lief Rajapalayam teefje , 1 jaar
60-65cm hoog
Achtergrond
Rani, het woord voor koningin in Hindi, is gevonden als jonge,
volwassen hond op een industrie terrein. Ze was broodmager en
bangig maar zocht wel toenadering toen een vriendelijke man die op
het industrie terrein werkt, haar ging voeren. Deze man is de broer
van een van de werknemers bij Stray Assist en zo kwam ze bij ons
terrecht. Uit een uitgebreid onderzoek door de dierenarts en een
bloedtest bleek dat er niets met Rani aan de hand was behalve een
buik vol wormen en vlooien. Rani is Rajapalayam hound, een oud
Indiaas ras. Rajapalayams zijn het meest gewild in wit en pups in
andere kleuren worden meestal gedood of weg gegeven. Via via
hebben wij vernomen dat ze gedumpt is omdat ze te veel vlooien had.
Karakter
Rani was doodmoe toen ze net bij Stray Assist kwam en heeft de
eerste week haar nieuw omgeving aanschouwd vanuit haar mand.
Het enige waarvoor ze er uit kwam was om te eten. Gelukkig kwam
Rani al snel uit haar schulp en vond het heerlijk om met andere
honden te spelen en vooral om mee te gaan wandelen. Rani vind het
heel fijn om aandacht te krijgen maar kwam daar in het begin niet om
vragen. Dat is nu wel veranderd. Nu begroet ze iedereen die ze kent
heel enthousiast. Met nieuwe mensen houd ze in eerste instantie
heel even afstand maar als ze ziet dat het goed is, dan komt graag
even snuffelen. Rani is een hond die graag lange wandelingen maakt
maar eenmaal thuis, vind ze het heerlijk om in haar mand te luieren.
Rani loopt bij Stray Assist los en blijft goed in de buurt. Bij Stray Assist
is een kat en daar heeft ze geen enkele belangstelling voor. Met
kinderen heeft ze geen ervaring maar gezien haar karakter is te
verwachten dat ze iets oudere kinderen leuk zal vinden.
Dit is een leuk filmpje van Rani: https://youtu.be/gMUQe6nrJ2k
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