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DEZE DIEREN ZIJN OP ZOEK NAAR EEN LIEF BAASJE!

AMIGO
Amigo is 7 jaar oud. 

De vacht van de 
pony heeft vlekken. 
Hij is 133 cm hoog. 
Hij is op zoek naar 
een leuke ruiter om 

mee uit rijden te 
gaan.

PIPPA
Dit hondje is 2 jaar 
oud. Ze heeft heel 
veel energie. Wil 

jij met haar met de 
bal spelen? Pippa 

gaat ook graag 
wandelen.

FILOE
We weten niet hoe 
oud Filoe is. Haar 
vacht is heel kort 
geknipt. Maar die 

groeit wel weer aan. 
Ook al is ze nu niet 
zo mooi, ze zal dol 

op jou zijn!

HOME

ADOPTEER

VRIENDEN
DIERENASIEL

DIERENDIEREN
UUUUUUUUUUUGEL K
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POESJES
Een schattig nest 
met poesjes van 

10 weken oud. Eén 
blik op Tobias, 

Snoesje en Wiebel 
en ze zullen je hart 

stelen!

ZOEKEN

GEEF GELD

BELLO
Deze Deense dog is 

4 jaar oud. Hij is een 
lieve reus! Hij heeft 
een heel fijn thuis 
nodig, met genoeg 

ruimte om zijn 
poten te strekken!

SAAR
Een prachtige kat 
van 5 jaar oud. Ze 

houdt van geaaid en 
vertroeteld worden. 
Ze wil graag je enige 

huisdier zijn.

HOME

ADOPTEER

VRIENDEN

NIEUWS

HELP ONS

CONTACT
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Hoofdstuk 1
‘Dierengeluk: wij zoeken voor elk dier 
het perfete baasje!’

Lisa las de woorden op het scherm 
van de computer. ‘Je bent de c in 
“perfect” vergeten’, zei ze tegen haar 
broer, Thomas. Ze maakten samen een 
mooie folder voor de Open Dag van 
Dierengeluk. 

Thomas voegde een c toe. Hij bekeek 
de rest van de folder. ‘Kan ik hem nu 
afdrukken?’ vroeg hij.

‘Wacht nog even.’ Lisa las de hele 
tekst nog eens door: ‘We vangen 
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 Hoofdstuk 1 

ongewenste dieren op en verzorgen ze. 
Dan vinden we een nieuw, lief baasje 
voor hen.’ Supercool. 

‘We laten geen enkel gezond dier 
inslapen.’ Ja, dat is goed. 

‘In het eerste jaar kregen dankzij ons 
124 honden en 156 katten een nieuw 
thuis. We vonden ook een nieuw baasje 
voor 5 paarden, 2 geiten, 42 konijnen en 
13 cavia’s.’ Geweldig!

Ze keek naar de foto’s onder aan 
de folder. Er was een foto van 3 wilde 
poesjes: Tobias, Wiebel en Snoesje. Een 
andere foto was van een wit konijn met 
de naam Pluisje. ‘Schattig!’ mompelde ze.

‘Mag ik hem nu eindelijk afdrukken?’ 
vroeg Thomas ongeduldig.

‘Wacht!’ Lisa las verder. ‘Open Dag 
bij Dierengeluk op zaterdag 5 augustus 
vanaf 9 uur. Ontmoet een ster!’ Dit is het 
beste stuk! 
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 Hoofdstuk 1 

‘Om 2 uur ’s middags kun je in het 
asiel de beroemde voetballer Jasper 
Arends ontmoeten. Jasper en zijn 
vriendin Marie zijn grote fans van 
Dierengeluk. Grijp dus je kans om 
met Jasper te praten! Of vraag zijn 
handtekening!’ Wauw! 

‘Niet te geloven!’ zei Lisa.
‘Ik weet het, het is echt cool!’ was 

Thomas het met haar eens. Hij klikte 
met de muis om de folders af te 
drukken. Voor hem en zijn beste vriend 
Bert was voetbal hun leven. ‘Ik kan niet 
wachten om Jasper te ontmoeten!’

‘Ik heb hem al ontmoet’, zei Lisa. Lisa 
kon haar broer niet vaak jaloers maken, 
maar deze keer wel. ‘Weet je het nog? 
Ik was met papa meegegaan om poes 
Karamel naar Jaspers huis te brengen.’ 

‘Ja, je hoeft het niet nog eens te 
vertellen’, mompelde Thomas. Hij 
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 Hoofdstuk 1 

hield de printer in de gaten. Die drukte 
razendsnel alle folders af.

Lisa praatte toch door. ‘Jasper woont 
in Meerbeek, in een supergroot huis 
met een zwembad. Hij deed samen 
met Marie de deur open. Ik gaf hem 
Karamel en hij bedankte mij. Hij zei 
dat we geweldig werk doen.’

‘Jaja!’ Thomas snoof. ‘Straks ga je nog 
vertellen dat hij dankzij jou naar onze 
Open Dag komt!’ 

‘Nee hoor, eigenlijk kwam dat door 
papa’, moest Lisa toegeven. ‘Jasper 
vroeg ons binnen te komen. Toen vroeg 
papa hem of hij onze beroemde gast 
wilde zijn. Jasper vond dat prima. Hij 
wilde dat graag doen. Het is heel goed 
voor onze retupatie!

‘Onze wat?’ onderbrak Thomas haar.
‘Retupatie. Je weet wel, wat de mensen 

over het asiel denken.’
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 Hoofdstuk 1 

‘Je bedoelt reputatie!’ lachte Thomas. 
‘Maakt niet uit.’ Lisa pakte blozend 

een stapel folders uit de lade van de 
printer. Ze wilde snel weg. ‘Nog maar 
2 dagen te gaan!’ mompelde ze. ‘Ik ga 
deze folders in heel het dorp bij iedereen 
in de brievenbus stoppen.’

‘Neem dan nog maar een stalep mee!’ 
lachte Thomas. ‘En doe vooral rustig 
aan. Om die folders te bezorgen zul je 
kilotemers moeten wandelen!’
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 Hoofdstuk 1 

‘Heel grappig!’ antwoordde Lisa zuur. 
Ze liep boos weg.

‘Hé, papa. Is mama hier ergens?’ vroeg 
Lisa. Ze stak haar hoofd om de deur van 
het kantoor. ‘Of is ze de dieren aan het 
verzorgen?’

Haar vader keek op van zijn stapel 
papieren. ‘Ze is in de stallen bezig. Ze 
onderzoekt de pony’s die we gisteren 
meegebracht hebben.’

Lisa ging snel naar buiten. Ze liep 
langs het gebouw waar de kleinere 
dieren verbleven totdat ze bij de stallen 
was. Haar vader had al hard gewerkt 
aan de stallen. Ze waren nu bijna klaar. 
‘Mama?’ riep ze toen ze naar binnen 
liep. 

‘Sst!’ fluisterde Lisa’s moeder. Ze aaide 
de hals van een kleine, bruin-witte 
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