Het verhaal van Relli
Een waarschuwing voor (ver)koop via internet van een hond
Relli is een kruising herder met een mooie geelbruine vacht, een zwart masker en een licht
golvende vacht. Deze energieke reu, ooit aangeschaft vanuit een asiel, heeft een
duidelijke gebruiksaanwijzing. Hij voelt zich snel bedreigd en schroomt niet mensen te
bijten. In een noodlottige maand pakt Relli tot tweemaal toe een toevallige passant,
schijnbaar uit het niets, bij de arm. De eigenaar verontschuldigt zich heftig en vergoedt de
schade aan de jassen maar gaat op het internet op zoek naar een eventuele nieuwe baas
voor zijn hond.
De verkoop via internet
Hij plaatst een waarheidsgetrouwe advertentie met een foto van zijn hond. Hij laat niet na
de problemen waar hij tegenaan loopt eerlijk te vermelden. Tot zijn stomme verbazing
reageert er al snel een aantal mensen. Eén ervan komt zo serieus over dat ze een afspraak
maken. Deze man komt uit Drenthe en samen gaan ze een eind wandelen met Relli.
Relli en hij lijken het prima te kunnen vinden en de man geeft aan achteraf te wonen en
altijd herders te hebben gehad. Hij wil graag een herder om zijn erf te bewaken. Hij
vraagt bedenktijd wat op de eigenaar van Relli heel legitiem overkomt. In het weekend
daarop belt de man op en meldt dat hij Relli graag wil overnemen om te zien of hij op zijn
erf goed bevalt. Zo gezegd, zo gedaan. Zondagmiddag komt de man uit Drenthe Relli
ophalen.
Maar dan, na de verkoop
Twee weken lang hoort de eigenaar niets. Omdat hij benieuwd is hoe het met Relli gaat op
zijn nieuwe adres belt hij de man op. De man blijkt als een blad aan de boom omgeslagen.
Hij is nors en onvriendelijk en geeft aan dat hij Relli niet meer heeft en dat hij niet weet
waar deze op het moment is.
De oude eigenaar is met stomheid geslagen en probeert meer informatie te krijgen. Na
enig aandringen zegt de man uit Drenthe dat Relli nu waarschijnlijk in het buitenland zit,
dat hij goed wilde bijten en doorverkocht is. Van Relli is nooit meer iets vernomen.
Denk goed na voordat je tot (ver)koop via internet besluit
Het bovenstaande verhaal is slechts één van de vele ontgoochelende ervaringen van het
(ver)kopen van een hond via internet. Wees dus zeer terughoudend in het verkopen of
kopen van een hond via internet.
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