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BENCHI  
Rustig, lief teefje van ongeveer 9 maanden 
45-50cm 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 Benchi samen met twee andere teefjes gesignaleerd 
bij een tempel vlak bij 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 
Benchi is een rustig, lief hondje dat goed kan opschieten met zowel mensen als 
andere dieren en zich makkelijk aanpast in nieuwe situaties. Ze neemt eventjes 
de tijd om de boel rustig te bekijken en te zien wat er van haar wordt verwacht 
en voegt zich dan naar de omstandigheden. Ze zal zich niet opdringen maar 
vindt het leuk als iemand haar aandacht geeft. Buiten zijn vindt Benchi heerlijk 
en ze gaat dan ook graag mee wandelen. Dan loopt ze los maar ze blijft goed in 
de buurt en houdt contact met haar mensen. Spelen met andere hondjes vindt 
ze ook leuk maar ze kan zich uitstekend zelf amuseren als dat nodig is. 
Binnenshuis is Benchi heel rustig en slaapt ze meestal lekker in haar mandje, 
het liefst ergens waar er mensen zijn. Het is niet bekend hoe Benchi is met 
kinderen of katten maar gezien haar rustige karaktertje zal het met beide 
waarschijnlijk goed gaan. Benchi heeft een prachtig mahoniekleurige vacht die 
vooral mooi uitkomt in het zonnetje. Net als al onze honden, is Benchi volledig 
gevaccineerd en gesteriliseerd.  

 
 
 

 
 

 
 

 


