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Geopend: wassalon voor honden
In Heerhugowaard is de eerste wasstraat voor honden geopend.
Het is een echte machine, met borstels en sproeiers. De hond, die
natuurlijk van niets weet, wordt aan de ene kant in de wasstraat gezet,
op een soort lopende band. Langzaam glijdt hij onder sproeiers door,
terwijl de borstels over hem heen rollen. Aan het eind van de straat
wordt de hond droog geblazen. Na een paar minuten staat hij weer
spic en span naast zijn baas.
Alles gaat automatisch bij de Dogwash. Er zijn vier knoppen: spoelen,
shampoo, afspoelen en drogen. Alles apart kost één euro. Je kunt ook
stappen overslaan: de hond alleen spoelen en drogen.
Een andere mogelijkheid is om de hond met shampoo te wassen en hem
kleddernat uit de Dogwash te laten komen. Het is gebleken dat de
honden dat niet leuk vinden. En hun bazen al helemaal niet! Honden die
doorweekt de wasstraat uit komen, schudden zich uit, rennen naar de
overkant van de weg en gaan zich daar in het zand liggen droogrollen!
Dat wordt dan terug naar de Dogwash!

Hallo,
Dat kan dus even niet. Je gaat geen
hond door de rollers draaien. Een hond
hoort te stinken en zichzelf schoon te
likken. Ik kan me hier zo boos over
maken!
Stelletje mafkezen!
Piet Spo uit Koog

LS,
Het artikel over de Dogwash stemt mij
verdrietig.
Is het niet hondsbrutaal om op dergelijke
wijze met een huisdier om te gaan? Een
huisdier brengt een mens in contact met de
natuur. Men moet van honden geen mensen
willen maken. Of, erger nog: men moet geen
auto’s van honden willen maken. Houd
respect voor de natuur! Houd het puur.
Mevrouw Steenkool uit Maastricht

Hoi,
Ik heb een hondje, Pip. Mijn Pippie vindt
het heerlijk om geborsteld en gemasseerd
te worden. Ze is dan altijd als een kind zo
blij. En dat gun je toch iedere hond?
Toen ik haar vertelde dat er een speciale
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hondensalon was geopend, begon ze vrolijk
te kwispelen.
Kiki van den Kwakel, Bergeyk

Geachte redactie,
Naar aanleiding van het artikel in de krant
waarin u berichtte over de opening van de
hondensalon, wil ik het volgende met u
delen: uit onderzoek in verschillende
landen is gebleken dat met het overdreven
vertroetelen van een huisdier, de
levensduur wordt verkort. Een
hondenwasstraat draagt niet bij aan de
levensduur van uw huisdier!
Hoogachtend,
Prof. Dr. Koe, Utrecht

Geachte redactie,
Mijn naam is Jasparina Jonkheer, ik ben de
eigenaresse van de wassalon.
De wassalon is nu drie dagen in gebruik, er zijn al
vier honden doorheen gegaan en ze leven allemaal
nog. Er is geen hond gestikt in de shampoo, geen
hond verdronken in het spoelwater, en geen
enkele hond verbrand door de föhn. Ik kan dus
spreken van een groot succes!
Vriendelijke groet en tot in de wassalon,
Jasparina Jonkheer
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