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Jac que line ove r opr uim hon d joy

Avontuurlijk, stoer en superdapper. Ik vind Hermien fantastisch, want deze

Niks graven naar botten of rennen met stokken, hond Joy uit IJsselstein speurt

krachtige koe was het afgelopen jaar haar eigen redder in nood! Op het

het allerliefst naar lege plastic flesjes, blikjes en pakjes. De labrador vult

moment dat ze met een groep andere koeien naar de slacht werd gebracht,

vuilniszak na vuilniszak vol zooi. Kwispelend! Als ik een staart had, zou ik

sloeg ze op de vlucht. Wekenlang dwaalde ze rond in het bos en niemand

dat ook doen. Zo blij ben ik dat Joy helpt om Nederland een stukje schoner

kreeg haar te pakken. Ondertussen was Hermien vaak in het nieuws en werd

te maken. Zij zorgt ervoor dat het afval niet in zee belandt en

een echte BB’er (Beroemd Beest). Toen ze na een maand of twee toch werd

andere dieren ziek maakt. En dobbert er een flesje in het

gevangen, was er genoeg geld ingezameld. Joepie! Ze

water? Dan springt Joy er gewoon in! Helemaal bijzonder

hoefde niet alsnog naar de slager, maar mocht naar het

is dat ze ook andere honden en hun baasjes heeft

koeienrusthuis in Friesland. Dit dappere dier mag daar
de rest van haar leven luieren en grazen. Tenminste,
als ze niet weer ontsnapt...
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Cha rlot te ove r oor logs tijg ers Say eed a en Sult an

aangestoken. Over de hele wereld snuffelen er nu al
honderden honden naar afval. En dat allemaal door Joy
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de superknappe plasticpakker!
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Je gelooft je oren niet als je hoort wat er gebeurd is met dotje Sprotje. Ik kan

Oorlog is verschrikkelijk, ook voor dieren. Kijk maar naar Sayeeda en Sultan.

het bijna niet vertellen zo erg vind ik het. De poes uit het Belgische Kortrijk is

Deze tijgers leefden in een Syrische dierentuin die werd gebombardeerd. Ze

tijdens een feestje door een regelrechte domkop in een hete oven gestopt. Na

kregen nauwelijks eten en drinken en raakten gestrest van alle bommen.

een kwartier zette iemand de poes onder de douche. En pas een dag later is ze

Gelukkig werden ze vorig jaar gered. Nu wonen ze in een opvangcentrum in

naar een dierenartspraktijk gebracht. Sprotje was er slecht aan toe. Ze had grote

Friesland. Daar worden ze goed verzorgd. ‘Met Sayeeda gaat het heel erg goed’,

brandwonden en bleek ook nog van binnen schade te hebben. ‘Ze is als voetbal

vertelt verzorger Juno van Zon. ‘Sultan gaat ook met sprongen

gebruikt’, zeiden de dierenartsen uit Kortrijk. Maar ondanks

vooruit, maar heeft nog veel stress.’ Ik vind het superfijn dat

alles bleef ze spinnen en kopjes geven. Ook de artsen gaven

Sayeeda en Sultan zo goed opknappen. Sinds een maand
kunnen ze zelfs weer samen spelen! Niemand zou oorlog
mee hoeven maken. Mensen niet, maar ook dieren niet.
Sayeeda en Sultan verdienen een fijne toekomst!
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niet op. Zij hebben Sprotje wekenlang supergoed verzorgd.
Nu woont ze, weer helemaal opgelapt, bij de moeder van
één van de dierenartsen. Sprotje is een echte kampioen,
zegt zij. Eens, zeg ik. En een dotje.
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