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HET BELANG VAN LIMBURG - zATERdAG 3 EN zoNdAG 4 okToBER 2009

4 OKTOBER WERELDDIERENDAG
HASSELT - ‘Zet je viervoeter in de kijker’, de actie
die hbvl.be naar aanleiding van de Werelddierendag (zondag 4 oktober) organiseerde, bleek een
gigantisch succes. Meer dan 6.500 Limburgers
stuurden hun leukste kiekjes in via internet. Onze
redactie selecteerde de tien beste foto’s. De winnaars krijgen een jaar lang gratis Hill’s Science
Plan-voer voor hun huisdier dankzij Maxi Zoo.

FeVA

Op bezoek in Het Waterhof (Velm),
het luxueuze revalidatiecentrum voor honden

De leukste huisdieren in de krant

SINT-TRUIDEN - “Mijn hond is aan het
revalideren.” Het klinkt misschien raar,
maar het kan. In het luxueuze revalidatiecentrum ‘Het Waterhof’ leren lamme honden opnieuw lopen, wordt de pijn van hun
artrose verzacht of worden sporthonden
voor de grote wedstrijd klaargestoomd.
Dit alles gebeurt in een designinterieur
dat in een gewone huiskamer niet zou
misstaan. “Een bewuste keuze. Want de
mensen die hier komen, hebben iets over
voor hun huisdier”, zegt oprichtster Ellen
Martens.

LUCKY
Lucky is de pup van de familie
Janssens uit Tessenderlo. “Een
echte familiehond. Mijn twee kinderen zijn er dol op”, aldus vader
Johan. De familie koos voor een
Amerikaanse Cocker omwille van
zijn zachtaardig, sociaal karakter.
“Lucky zit momenteel in zijn
knabbelfase. De krant heeft het na
de fotoshoot niet lang overleefd”.

GILLY & HARRAS

Foto’s Karel HEMERIJCKX

De tweejarige Gilly en
de éénjarige Harras zijn
de viervoeters van Eva
Indeherberg uit Bilzen.
Deze foto werd gebruikt
voor de huwelijksuitnodiging van Eva en
haar man. “We wilden
zo origineel mogelijk uit
de hoek komen”, vertelt
Eva. En wie is de baas,
Gilly of Haras? “Gilly
staat al behoorlijk op
haar strepen, en Harras
is een gentleman in de
maak”, lacht Eva.

CAMEE & CHANEL
Bij de familie Put
uit Zolder gaat het
spreekwoord ‘vechten
als kat en hond ’ niet
op . De vierjarige
straatkat Chanel en de
windhond Camée zijn
immers de beste vrienden. “De twee slapen
elke avond bij elkaar in
de mand”, zegt baasje
Ronny. “Maar ook met
elkaar ravotten, is een
dagelijks tafereel.”

NANOOK
“Een heel actief beestje”, zo
omschrijft baasje Mary Sroczynski
haar vijfjarige West Highland
White Terrier. Dit ‘César’ hondje
is bovendien een echte waterrat.
“Ik heb er veel werk mee, maar
ik doe het met veel liefde.” En als
Mary op vakantie trekt, dan komt
Nanook natuurlijk ook mee. “Kan
hij lekker in het water plonzen.”

BETYAR
Betyar is de Hongaarse
Staander van Petra Veltman
uit Maaseik. Petra stak heel
wat tijd in het zoeken van het
juiste ras. “Ik wilde geen schoothondje, maar een groot, slank
en sportief dier.” Dit tafereel
werd gemaakt in Frankrijk.
“Betyar bleef maar happen naar
de waterfonteinen. Op de terrasjes rondom het plein werd hartelijk
gelachen met dit komische schouwspel”, herinnert Petra zich.

TOBIE

De vijfjarige Tobie,
een kruising tussen
een Maltezer en een
Shitzu, is het huisdier
van de familie Janssens
uit Ham. Het beestje
trekt vaak met het gezin
op vakantie. “Deze
foto is gemaakt op de
top van een krijtrots
in Frankrijk”, zegt
vader Guy. Naast een
trouwe vakantieganger
is Tobie ook een
echte mensenvriend:
kwispelend begroet hij
elke bezoeker . “Niet de
ideale waakhond dus”,
lacht Guy.

MUFFIN

Muffin is de tweejarige kater van Brenda Es
uit Riksingen. Het beestje, een Britse korthaar,
werd op straat gevonden nadat het bijna overreden werd door een auto. Deze traumatische
ervaring zorgde ervoor dat Muffin de eerste
maanden heel angstig was. Maar vandaag is
dat allemaal
verleden
tijd. Muffin
is speels en
aanhankelijk.
“Hij gaat
zelfs mee op
bezoek naar
mijn mama”,
lacht Brenda.

