Hoi allemaal.
Het vrouwtje zegt dat ik me even netjes moet voorstellen. Ik ben Dushi en ik ben een zwarte
dwergschnauzer. Ik ben een lieve, stoere meid van 20 maanden. O… het vrouwtje zegt dat
ik ook ondeugend ben en dat ik van overdrijven hou. Maar dat is echt niet waar, hoor. Het
vrouwtje zegt wel meer rare dingen.
Toen ik 8 weken was ben ik hier komen wonen. We wonen nu in Rotterdam, maar ik ben in
een heel ver land geboren. Toen het baasje en het vrouwtje me kwamen halen, moesten we
uuuuuuuuuren in de auto zitten, voordat we thuis waren. Uhhh… het vrouwtje zegt nu dat ik
overdrijf. Het was nog net geen 2 uur. Maar dat is toch ook hartstikke lang! Het voelde in
ieder geval als uren. O nee, dat is ook niet waar. Ik heb de hele weg alleen maar liggen
slapen, dus ik heb er eigenlijk niet zo veel van gemerkt. Maar goed, ik kom uit Gelderland.
Dat klinkt in ieder geval heel ver weg. Laten we het daar dan maar op houden.
Er wonen hier nog meer dieren in huis. Van die dikke, waggelende dingen. Het vrouwtje zegt
dat dat cavia’s zijn. En 2 huppelende dingen. Dat zijn konijnen. Maar het aller, allerergste zijn
die 2 fladderende gasten. Gabber en Binkie zijn Catharina parkieten. Volgens mij dachten ze
dat zij de baas waren hier in huis, maar ik heb even goed laten merken dat IK dat ben. Ze
mogen ook wel eens los. En toen ze vorige keer over me heen vlogen, heb ik naar ze
gehapt. Het is alleen een beetje jammer dat het vrouwtje toen weer liet zien dat zij eigenlijk
de baas is, want als die monsters nu los zijn, moet ik in de gevangenis bench. Ik vind het
vrouwtje meestal echt super lief, hoor. Maar soms kan ze ook wel eens een beetje stom zijn!
Gelukkig doen we ook veel leuke dingen met elkaar. Een paar weken geleden zijn we op
vakantie geweest. Samen met het baasje en oma. Dat was nog veel verder dan Gelderland,
want nu moesten we ook nog met een boot. We gingen naar Texel. Jeetje, wat was het leuk
daar. Ik mocht haast elke dag op het strand rennen en we zijn ook in verschillende dorpjes
geweest. Soms loopt het vrouwtje een beetje op me te mopperen. Ze zegt dat ik het
commando ‘volgen’ nooit goed begrepen heb. Maar ik heb het juist heel goed begrepen. Ik
loop voorop en het vrouwtje volgt. Prima toch? Zucht… ze kan soms zelf zo overdrijven.
We zijn daar ook nog op visite geweest bij een andere dwergschnauzer. Zijn naam is Sam
en hij woont op Texel. Onze vrouwtjes kennen elkaar via een schnauzer Facebooksite. We
hadden elkaar nog nooit gezien, dus ik vond het eerst wel een beetje spannend. Sam is echt
een spetter en ik mocht gewoon met hem spelen. Tenminste… ik wilde tikkertje spelen, want
ik tikte hem steeds met mijn voorpootjes aan. Maar òf hij begreep me niet òf hij vond me te
kinderachtig. Hij deed in ieder geval niet mee. Ik besloot mijn strategie om te gooien en ging
op de grond, vlak voor hem liggen. Zo kon hij in ieder geval niet om me heen. Ik nam een
gewaagde pose aan, met mijn voorpootje omhoog en ja hoor… eindelijk had ik zijn aandacht!
We hebben samen nog zo leuk gespeeld. Het vrouwtje zegt dat hij een dekreu is. Ik weet
niet wat dat betekent en het vrouwtje zegt dat ik dat ook nooit mee ga maken. Tssssss, het
klinkt als iets heel leuks en dan ben ik er weer niet bij. Het vrouwtje zegt dat dat betekent dat
hij op echte vrouwen teefjes valt en dat ik nog een beetje een meisje-meisje ben. Nou, het
zal allemaal wel weer. Maar voorlopig had ik vandaag een heel klein beetje zijn aandacht.
Toen we weer thuis waren hebben we nog iets leuks gedaan. We zijn naar de hondenplons
geweest. Op de laatste dag van het seizoen wordt het zwembad een dag open gesteld voor
hondjes (nadat het water is geneutraliseerd). Het iets diepere kikkerbadje durfde ik niet in,
maar daar hebben we het maar niet over, want dat is niet zo goed voor mijn stoere imago.
Het kleinste kikkerbadje sprong ik wel zelf in. Het vrouwtje was zo trots op me!
Zucht… ik maak zo veel avonturen mee en vanaf nu mag ik jullie er alles over vertellen. Tot
de volgende keer!

