Shibapraat

Door: de Go Kuroakasou-clan

Hallo beste mensen. Wat is het toch vreselijk heet………Liefst liggen we eigenlijk nu alleen maar bij de airco
die het baasje voor ons gekocht heeft. Natuurlijk ook voor zichzelf, haha, hij houdt zelf ook helemaal niet van
die warmte. Wij genieten er in ieder geval enorm van. Moet u zich eens voorstellen dat u rond moet lopen
met een dikke bontjas aan in een temperatuur van 30 graden Celsius of meer. En dat u dan ook nog niet
kunt zweten om af te koelen zoals u gewend bent, maar moet hijgen om uw warmte kwijt te raken. Ik kan u
verzekeren dat u binnen een halve minuut een droge bek heeft, en u zich niet prettig voelt! Het vrouwtje zegt
altijd “wat goed is voor de kou, is ook goed voor de warmte”. Nou, wij dagen haar uit eens van huid te
verwisselen. Dan zal ze vermoedelijk dat ouderwetse praatje voortaan wel voor zich houden.
Op dit moment (begin juli) zijn er al meerdere meldingen gedaan van overleden honden. Zij werden door hun
baasje in de auto achtergelaten, en zijn door de hitte overleden. Als u dit leest zullen er nog wel meer
honden op die manier overleden zijn. Ondanks alle waarschuwingen blijven mensen toch hun trouwe
viervoeters achterlaten in de auto. Het is toch ongelofelijk! Iedereen weet toch dat het in een auto, ook al laat
je een paar raampjes een stukje open staan, in record tempo een bakoven wordt? Binnen een halve minuut
is het al niet meer om uit te houden. Binnen een minuut kan de temperatuur oplopen op tot dik over de 65
graden. Diep en diep triest is het dat honden op deze vreselijke manier aan hun einde komen. Zijn mensen
nu zo dom, of nog steeds onwetend? Of maakt het ze helemaal niets uit? Zouden deze mensen ook hun
kind in de auto achter gelaten hebben? Je maakt het ons niet wijs.
Vorige week zagen we een mevrouw fietsen met haar hond naast de fiets op het heetst van de dag. De
vrouw trapte heerlijk ontspannen op haar 24-versnellingen-lichtgewicht fiets. De wind wapperde fris door
haar haren, en ze had een glimlach om haar lippen van genot. De hond ernaast had geen glimlach om de
lippen, integendeel. Moeizaam en zwaar hijgend liep hij mee met de tong op de knieën, de voetzolen
waarschijnlijk verbrand door het hete asfalt. Stoppen was er niet bij, hij werd gewoon meegesleurd!
Hartstikke jammer dat we op dat moment aangelijnd waren, anders hadden we die mevrouw eens even een
lesje geleerd. Wij zijn namelijk wat vlugger met reageren dat het vrouwtje. Zij was eerst verbaasd, vervolgens
werd ze boos over deze vorm van dierenmishandeling. Op het moment dat ze er wat van wilde zeggen was
die mevrouw al een heel eind weg, zo hard gingen ze….
Er achteraan rennen deed het vrouwtje gelukkig niet, want dan hadden wij ook mee moeten rennen, en dat
zien we op zo een hete dag toch niet zo zitten. Wederom vraag ik u zich voor te stellen hoe het is om met
een dikke bontjas aan bij een temperatuur van over de 30 graden een inspanning te leveren. We houden het
dus graag rustig als het zo warm is. Wat snuffelen op schaduwrijke plekken, plasje, poepje, en klaar.
Gelukkig wordt er met ons –ondanks dat het vrouwtje die idiote ouderwetse opmerking wel eens maaktrekening gehouden.
Graag willen we dit vreselijke onderwerp afsluiten met een waarschuwing. Ondanks dat de temperaturen nu
zo langzamerhand weer frisser worden, is het achterlaten van een hond in de auto nog steeds gevaarlijk.
Als de zon schijnt kan het in een auto, al is het maar 10 of 20 graden buiten, in korte tijd toch verschrikkelijk
heet worden. Laat u dus niet verrassen doordat de zon toch plotseling gaat schijnen op een bewolkte dag.
Zet de auto op een plek waarvan u zeker weet dat er schaduw zal blijven. Laat u niet verrassen!
En dan willen we nog even wat melden. Ondanks dat wij al dagelijks de sofa’s sieren met onze lijfelijke
aanwezigheid, wil het vrouwtje dat we ook nog aan de muur komen te hangen in de vorm van een echt
schilderij! Het heeft wel wat ingehouden hoor…..Het schilderij moest namelijk geschilderd worden vanaf een
foto. Gelukkig maar trouwens, want anders hadden we uren stil moeten zitten, en dat had zeker niet gelukt.
Maar omdat altijd wel één van ons in de rui is, zijn we niet allemaal tegelijkertijd op ons mooist. Het vrouwtje
heeft de schilder dus allemaal losse foto’s van ons gestuurd, en ook een voorbeeld aangeleverd waarop wij
met knip- en plakwerk in de juiste positie zijn gezet. Een moeilijke opgave voor een schilder dus. Want hoe
groot is de ene hond ten opzichte van de andere? En hoe zijn de kleuren ten opzichte van elkaar? Elke foto
is van kleur toch anders en de verhoudingen ten opzichte van elkaar zijn niet zichtbaar met losse foto’s …..
Regelmatig werd er heen en weer gemaild, en aan de hand daarvan werd er dan weer wat veranderd, want
het vrouwtje wilde ons wel zo mooi en realistisch mogelijk op dat schilderij hebben. Maar het is klaar nu, en

het resultaat mag er wezen! Over een tijdje wordt het schilderij vernist en ingelijst, en komen we aan de
muur te hangen. We zijn er trots op!

