Oproep......en graag doorsturen naar
vrienden AUB!!!
Ik zal proberen niet te gaan ratelen . Mijn naam is
Kelly en ik heb jullie hulp nodig ik heb op 7 juli een
Sint Bernard gekocht bij ??????????????????? in ??????
Ik heb Boy gevonden op marktplaats.. ..na gebeld te
hebben zijn we er daags erna naar toe gereden..alles
zag er netjes verzorgt uit ..was helemaal niets van te
zeggen ..hij werd voor dat we hem mee kregen netjes
geshipt
en kreeg nog een keer extra oordruppels tegen
oormijt ..kregen een tabletje mee voor wormen
..geven na tien dagen ..ok zo gezegd zo gedaan
..contractje afgesloten ..en met boy naar huis..ik vind
hem een beetje mager ..vooral voor een sint ..maar ok
..eenmaal thuis ging het prima ..alleen had hij heel
erg baknijd ..zo snel zijn eten op de grond stond was
boy net een wolf ..zo erg dat hij me in mijn hand beet
..na het eten veranderen hij weer in mijn boy
..achteraf blijkt dus dat het beestje gewoon
schreeuwde van de honger ..maar ik deed wat de
fokker me mee had gegeven ..drie keer per dag zo
veel ..wij denken dus dat hij daar ook om zijn voer
heeft moeten vechten ...kan niet anders ..eenmaal
voeding aan gepast ..ging het steeds beter ...ik heb
zijn eten opgevoerd tot dat hij het liet staan ..en toen
was het goed ..kon alles met hem doen onder het eten
..zelfs afpakken ..boy was gewoon tien kilo te ligt ..
hij is dus gewoon verwaarloosd daar
toen wandeling in Venlo met een paar sint Bernard
eigenaren ..
boy zijn heupen waren niet goed werd er door
iedereen gezegd
ik naar de DAHD ergste gradatie D ..niet meer te
opereren
mogelijkheid pijnstillers tot hij niet meer kan ..en
training van de spieren ..alles op touw gezet om hem
te laten helpen ..sportscholen af gebeld..boy mocht
gratis komen trainen in een van de aan geschreven
sportscholen ..helemaal goed ..schema's gemaakt
..noem maar op ..boy werd steeds zieker en ik steeds
kwader ok papieren erbij ..en zoeken naar
????????????? ..verkoopster Boy
Google open naam in getoetst ..nou ik dacht dat ik

gek werd
na twee dagen gespit te hebben kwam ik dus
uiteindelijk uit bij de ????????? ..in 2007 en 2008 op tv
geweest bij opgelicht...??????????? en men.???????????
..werken samen met de ?????????? ..boy komt dus van
de grootste broodfokker in Nederland ..door dat hun
op tv zijn geweest hebben ze hun verkoop acties
slimmer aan gepakt ..door de pups mee te geven aan
andere fokkers en ze van daar uit te verkopen ...dan
hebben mensen het niet in de gaten dat ze van de
??????????? af komen ..Boy is dus helemaal door
gefokt..
er staan nu 9 advertenties op marktplaats ..allemaal
van hun ..
ik rust niet tot dat ik gedaan heb wat ik voor boy
moet doen ..ik ben samen met twee vrienden alles
aan het uitzoeken en dat gaan we weer opsturen naar
John van den Heuvel ..van het programma opgelicht
..ook gaan er brieven weg naar instanties die zich
voor deze zaken bezig houden
ik ben niet uit op wraak maar wil wel dat mensen
gewaarschuwd worden ..en ik zal niet rusten tot ik
zover ben
ik weet dat ik er boy niet mee terug haal ..maar dat is
het enigste wat ik nog voor hem kan doen ...zorgen
dat zijn broertjes en zusje dit niet meer aan gedaan
wordt
ok Heeeel groot verhaal
ik mis hem vreselijk en ik weet dat ik voor hem de
juiste beslissing heb genomen ..maar het doet zo'n
pijn ..zo kort dat hij hier was ..zooooo veel heeft hij
met me gedaan ..als ik een rott dag had ..duwde hij
me letterlijk vooruit ..met zijn snuit duwde hij tegen
me benen alsof hij wou zeggen ..kom op ..je kan het
wel..en dan keek hij me aan met die oogjes
ppfff...wat een mooie vent ..6 maandjes en 12 dagen
..zo jong ..zo oneerlijk ..maar het is goed ..hij is vrij
nou ..weet zeker dat hij over ons waakt ..zoals hij
elke dag deed
Boy is geboren op 26-04-2010
En is gaan slapen op 8-11-2010
hij was precies 6 maanden en 12 dagen oud ..
Kel

