
Een hondje met stippen
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MAISON MARLOUS
Van asbak tot zitzak

Marlous herkent ’m van
kilometers afstand: het
gilletje waarmee haar
dochter uiting geeft aan
haar dierenliefde.

O nze dochter is gek op
dieren. Alles wat
leeft en een vachtje

heeft kan rekenen op haar
onbesuisde liefde. 
Voorafgaand aan haar uiting
van liefde geeft ze een 
karakteristiek gilletje,
waarna wordt overgegaan
op iets dat minder op aaien
en meer op slaan van het
object van haar genegen-
heid lijkt. Mijn Lief en ik
herkennen die gil inmiddels
op een kilometer afstand,
dus kunnen we meestal op
tijd ingrijpen.
Het ontluiken van deze

peuterliefde viel helaas sa-
men met het bereiken van
de pensioengerechtigde
leeftijd van onze asielkat.
Molly is een bejaarde Perzi-
sche korthaar met een in 
nevelen gehuld verleden en
een extreem zachtaardig ka-
rakter. Ze mag dan de leef-
tijd hebben bereikt waarop
katten hele dagen liggen te
slapen en alleen wakker
worden om te eten, deze
plannen worden nogal eens
gedwarsboomd door de
peuter en haar enthousi-
asme. Zelfs ons ingevoerde
zerotolerancebeleid wat 
betreft het storen van de kat
in haar slaap lijkt tot nog toe
maar weinig indruk te ma-
ken.

Anekdotes
Ze is dan ook erfelijk belast
(het kind, niet de kat). Ook
ik word erg enthousiast van
dieren. Niet omdat ze zo
lekker onbevooroordeeld
zijn (kunnen ze anders?)
maar mede door hun baasjes
die zo graag over hun harige
huisgenoten vertellen. 
Het levert parels van anek-

dotes op. Rommelmarkten
en kringlopen zijn bij uit-
stek de plek waar je zulke
verhalen kunt halen. Geef
een baasje een klein voor-
zetje en je krijgt niet alleen
de geschiedenis, maar ook
alle eigenaardigheden van
het dier uiteengezet (‘Sumo
slaapt graag met zijn hoofd
achter de wasmachine’ of

‘Flipper heeft het niet zo op
camera’s’, of muziek, men-
sen die hard praten, haar
over haar buik aaien. ‘Ze
houdt niet van dichte deu-
ren. Ze heeft vast het laatste
deel van het gezegde ‘als
God een deur sluit ...’ gemist
en alleen het eerste deel
onthouden. Tja, dan krijg je
dat.)
Tijdens het afrekenen van

een hondje (een raadselach-

tige naam voor een plankje
op wieltjes trouwens) vroeg
de eigenaar van de kring-
loop aan mij en mijn doch-
ter of we zijn échte hondje
wilden aaien die bij de grote
gaskachel achterin de zaak
lag te slapen. Hij had vast
gemist hoe ik al een uur
lang juist die hoek van de
kringloop vermeed om te
voorkomen dat ik de 2-jarige
dierenhulk zou ontketenen.
Vermoedend dat er een

goed verhaal in kon zitten,
besloot ik toch met hem
mee te lopen. Bij de kachel
lag een piepkleine jack rus-
sell te slapen. De eigenaar,
hem liefdevol op zijn rug
kloppend: ‘Dit is Frits. Hij
heeft een vreselijk leven
achter de rug. Zijn pootjes
waren gebroken en hij was
uitgemergeld. Zijn eigenaar
schopte hem het hele huis
door. Toen ik hem kwam
ophalen zei die vent nog dat
hij 80 euro voor hem wilde
hebben. Toen heb ik gezegd:
80 euro?! Ik zou je voor dat
geld een klap voor je kop
moeten geven!’’
Er werd niet gegild, noch

te bruusk geaaid. Alsof ze
voelde dat Frits wel genoeg
te verduren had gehad.

Dit is Frits. 
Hij heeft een
vreselijk leven
achter de rug. Hij
was uitgemergeld
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Openslaande
deuren? Kan ook
Heb je openslaande
deuren? Een plissé 
hordeur is verkrijgbaar
in flinke breedtes en
blijft staan als je stopt
met schuiven. Heb je
het idee dat deurklinken
te ver uitsteken? Dat
geeft niet, want de hor
is altijd ingeschoven als
de deur dicht is.

Samen kunnen
we meer
Doe de plaatsing met
twee personen. Dan
kan de een de geleiders
vasthouden en de ander
aftekenen en schroe-
ven. Er zijn ook stevige
zelfklevende oplossin-
gen voor mensen met
twee linkerhanden of
gemaksdieren. Samen
doen heeft nog een
voordeel: jullie kunnen
het succes delen als de
klus is geklaard! 

Horlamellen zijn
een goed idee
Wil je vlot in en uit 
kunnen lopen met je
handen vol? Als je een
plissé of scharnierende
hordeur hebt, moet je
deze telkens openen en
sluiten. Kinderen 
hebben hier ook moeite
mee. Voor deze situatie
zijn horlamellen op de
markt: ideaal.
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De kringloopwinkel is echt
niet alleen een plek waar
je louter fantastisch, 
waardevol vintage vindt.
Je kan er ook ‘gewone’
spullen tegenkomen.

� Ik speur op elke afdeling
naar leuke, grappige of
praktische zaken die ik
thuis kwijt kan.
Zo vond ik dit hondje, een
handig plankje op wieltjes
waarop je bijvoorbeeld
zware bloempotten kan
zetten.

� Met het hondje rol je de
plant gemakkelijk even
weg zonder door je rug te
gaan. Er zijn weinig zaken
die er niet weer fantas-
tisch uitzien met een likje
verf, of zoals in dit geval,
met eenvoudige witte
stippen. Een hondje met
stippen.

� Laat je fantasie de vrije
loop en je zal zien wat een
geweldige items je voor
een mooie prijs mee naar
huis kunt nemen.
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