Hallo, wij zijn Bob en Sam en willen ons graag aan jullie voorstellen.

Ik, Bob – 9 jaar oud, kan soms wat onzeker zijn en vind het fijn om zelf het moment van
aandacht te bepalen. Ben ik eenmaal relaxed met iemand, dan kan ik een enorme kroelkont
zijn. Eigenlijk ben ik een timide hond, die wel waakzaam / beschermend is voor het baasje.
Mijn grootste vriend is mijn broertje Sam, wij zijn onafscheidelijk en hebben elkaar beloofd
voor altijd bij elkaar te blijven. Andere honden vind ik niet zo leuk, dus verwacht geen
vriendschappen met de buurthonden. Ik hou niet zo van onberekenbare situaties ( dit komt
door mijn onzekerheid ) en ben daarom niet dol op kinderen ( hier kom ik later nog op terug).
Ik ben een beetje lui aan het worden, grote wandelingen hoeven van mij niet meer…ik ben
enorm happy als ik lekker kan snuffelen. Mijn oren werken perfect, ik luister echt heel goed.
Als je mij wilt benaderen, dan graag niet via mijn hoofd…dat vind ik moeilijk, dus echt het liefst
via mijn zijkant. Ik ben een gezonde hond met inmiddels wel een oude mannen vacht. In
tegenstelling tot mijn soortgenoten vind ik het heel erg leuk om met een bal te spelen. Tip: ik
ben altijd om te kopen voor een Markies, ik ben er dol op! Op onderstaande foto sta ik…

Ik, Sam – 7 jaar oud, ben eigenlijk altijd gezellig en ze noemen me ook wel de ‘grappenmaker’.
Ik vind andere mensen snel leuk en gezellig en ben dol op knuffelen en kusjes geven. Met mijn
zachte karakter ben ik eigenlijk gewoon een allemansvriend, zeker als men rekening houdt
met mij. Bij een flinke stemverheffing ben ik snel onder de indruk, gebeurt niet vaak maar
soms wel op straat. Sinds de corticosteroïde injectie heb ik gelukkig geen last meer van de jeuk
(welke werd veroorzaakt door de stress van de afgelopen weken). Verder ben ik een gezonde
hollandse jongen! De foto hieronder is van mij!

Voor ons samen geldt dat…
… wij zijn gewend aan katten
… wij het beste functioneren op het hypo allergene voer van Royal Canin
… wij heel goed alleen thuis kunnen blijven ( wel heel blij zijn als ons baasje thuiskomt)
… wij overdag en ’s nachts enorm lekker kunnen slapen
… wij gezien de huidige situatie bij ons thuis wel wat stress ervaren, maar verder gezond zijn
… wij enorm kunnen genieten van een borstel beurt
… wij niet los kunnen lopen op straat, maar uiteraard wel in een (omheinde) tuin
… wij autorijden heerlijk vinden ( wij kunnen dan weer lekker slapen )
… wij allebei aan de lijn rustig in onze ‘bejaarde pas’ meelopen zonder te trekken
… wij de dierenarts anders beleven, Sam vindt het oke maar Bob vindt het spannend
… wij geen problemen hebben met kinderen, als we maar de tijd krijgen om aan ze te
wennen, dan is er geen probleem!

