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En weer een enorme verandering in mijn bestaan; mijn grote kleine vriend is niet meer… 

Na een relatief kort ziekbed heb ik hem moeten laten gaan naar onze kosmos waar iedereen ooit 

weer thuiskomt. 

Mijn hondje was heel bijzonder voor iedereen en mijn ideale praktijkhond. 

Hij was altijd rustig, op zijn enthousiasme na dan, wat zich uitte in zachte hapjes in de handen van 

iedereen die de praktijk binnenkwam. Altijd liep hij mee met mij om iedereen van de wachtkamer 

naar de behandelruimte te begeleiden, natuurlijk in de hoop dat er iemand koekjes mee had voor 

hem. 

Wat vaak ook zo was! 

Voor mij na het overlijden van mijn man mijn grootste steun en toeverlaat in de maanden daarna en 

een praatpaal als ik alleen thuis was met hem. 

Smous is een verjaardagscadeau van mijn man 11 en een halfjaar geleden en ik heb anderhalf jaar op 

hem moeten wachten voordat er een nestje was. 

Maar dat was hij waard! 

Voor elf en een half jaar lang! 

De laatste dag van zijn bestaan zijn wij nog naar het strand geweest en heeft hij nog met zijn pootjes 

in zee gestaan en nog een paar hapjes gegeten, voor zover dat nog ging. Op donderdag was hij echt 

op. Het was alsof hij nog een mooie afsluiting wilde maken met ons. 

Ik heb geen moment van registratie gehad dat hij eigenlijk al zo ziek was en blijkbaar moest dat ook 

niet. 

Gelukkig lukte het om op tijd terug van vakantie te komen om hem zelf naar de andere kant te 

kunnen begeleiden. 

Op het moment van overgang hoorde ik van mijn man: 

"Ja hoor schat, ik heb hem, hij is nu bij mij, je kunt hem loslaten." 

En dus is hij nu bij mijn hemelman en straalt voor mijn geestesoog weer als een jonge hond, blij en 

levenslustig. 

Hij zal door iedereen gemist worden en zeker door mij maar ik weet dat hij nu weer blij is. 

Ik voel aan het aanwezige gekriebel bij mijn kuiten als ik op de bank zit, dat hij bij mij is en als 

duidelijk teken van spirituele aanwezigheid hebben mijn vriend en ik hem een keer een blaf horen 

geven midden in de huiskamer, op de dag na zijn overlijden. 

Dus alles leeft door, dat is weer eens duidelijk. 

Mijn lieve vriend, ik ga je missen maar weet dat je bij mij bent. 

Voor altijd in mijn hart! 

Karin 

 



 

 


