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RINKU  
Heel lief, zachtaardig en speels teefje van ongeveer 8 maanden 
40-45cm hoog 
 
Achtergrond 
Rinku is als piepkleine pup in het midden van een drukke weg gevonden 
door een supporter van Stray Assist. Bij aankomst was ze helemaal 
zwart, zat ze onder de vlooien en had ze een buikje vol met wormen. 
Echter, na een flinke schoonmaakbeurt kwam er een allerschattigst 
klein pupje onder al die viezigheid vandaan. Ze was duidelijk erg 
geschrokken door wat haar in korte tijd allemaal overkomen was maar 
er was fysiek gelukkig niks mis en na een goede maaltijd viel ze als een 
blok in slaap. 
 
Karakter 
Rinku is net zo lief als ze schattig is. Ze is heel zachtaardig maar geen 
doetje. Ze vindt het heerlijk om te spelen met andere pups en kan 
buiten ook genieten van lekker rennen en onderzoeken maar ze is altijd 
voorzichtig. Bij Stay Assist loopt ze los maar blijft ze altijd in de buurt en 
luistert ze erg goed.  
Rinku kan goed omgaan met andere dieren. Nieuwe honden 
verwelkomt ze graag en ze past zich aan aan de andere. Dus als de 
andere hond voorzichtig is, is zij dat ook maar als de andere hond wil 
spelen dan is ze er ook klaar voor. Rinku is opgegroeid met katjes en 
vond het enig daarmee te spelen. Ook hier past ze zich volledig aan op 
de kracht van de kat. Rinku is ook gesteld op mensen en komt graag 
knuffelen. Ook bezoek vindt ze gezellig, vooral als die haar aandacht 
geven. Rinku heeft geen ervaring met kinderen maar gezien haar 
karakter zal dat waarschijnlijk goed gaan. Het enige waar Rinku niet 
goed tegen kan is agressief gedrag. Bij honden of mensen die zich 
agressief of wild opstellen blijft ze uit te buurt. Kortom, Rinku is een 
ideaal hondje dat graag geplaatst wil worden bij een gelijksoortig 
hondje of in een situatie waar ze veel contact heeft met buurthondjes. 
 

   Hier is nog leuke filmpje te zien van dit schattige hondje: 
https://youtu.be/9zeZZB6i8fA 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


