
KISS ME KATE  

 

Kate is een zwart zilver Dwergschnauzertje dat is verhuisd naar Israël. Haar eigenaresse Gila 

Arielschrijft over de belevenissen van Kate in Israël. 

 

Hoi, 

Ik wilde jullie even laten weten dat Kate erg hard groeit. 30 Januari jl. werd ze voor de eerste 

keer loops op de leeftijd van 5 maanden en 3 weken. Ik vind het wel verontrustend dat ze over 

2 maanden moeder zou kunnen zijn. Ze is zelf nog zo puppy-like dat ik zeker weet dat ze geen 

idee zou hebben wat ze met pups moest doen. Ze zou waarschijnlijk Tatti vragen om voor hen 

te zorgen (en Tatti zou dat heel leuk vinden, ze is een geweldige moeder). Het feit dat Kate 

loops is geworden lijkt haar niet te deren, maar ze heeft haar ontbijt wel al enkele ochtenden 

laten staan ofwel, ze wilde uit mijn hand eten. Ze begint ook een beetje aantrekkelijk te 

worden.  

Tatti raakt helemaal gefixeerd op Kate omdat ze loops is geworden “Ik ben de topteef en denk 

er maar niet aan dat jij op mijn plaats komt”. Kate is heel onderdanig en Tatti probeert steeds 

op Kate te rijden. Ik weet niet zeker of het een teken van dominantie is of iets hormonaals, 

omdat ik nooit 2 teven tegelijk heb gehad. Als Tatti loops is dan is ze altijd een paar dagen 

van tevoren een beetje snibbig, alsof ze last heeft van premenstruele stress. Ze sliep een keer 

heel vredig samen met Harry op de bank. Maar plotseling werd Tatti wakker, keek om zich 

heen om te zien wat haar had wakker gemaakt, zag Harry en beet hem. Zomaar! 

Arme Harry, hij was in shock. Vandaag lijkt Harry interesse in Kate te gaan krijgen maar 

Tatti laat hem niet bij haar in de buurt. Ze stuurt hem steeds weg en Harry lijkt de boodschap 

te begrijpen. Als Tatti loops is probeert Harry haar altijd te dekken, ondanks het feit dat 

hij gecastreerd is. Hij is echter 42 cm hoog en Tatti 32 cm dus hij is veel te groot voor haar 

maar hij vindt het leuk om het te proberen. Hij heeft die grote stomme grijns op zijn gezicht 

en Tatti lijkt het ook wel leuk te vinden. 

Maar Harry is nooit echt geïnteresseerd geweest in een teef, zelfs voordat hij gecastreerd 

werd. Hij doet me denken aan een Engelse edelman. Mijn andere reu, Bertie was heel anders. 

Hij hield van vrouwen, alle soorten vrouwen, loops of niet loops, het maakte niet uit. En hij 

was een echte charmeur: alle dames vonden hem leuk. Er liep vroeger regelmatig een 

Duitse Dog los over straat (zelfs als ze loops werd) en dat vond Bertie helemaal geweldig. Ik 

heb ook een keer een schuwe witte dwerg opgevangen totdat ik voor haar een nieuw tehuis 

had gevonden maar Bertie was heel beschermend naar haar en werd verliefd op haar. Ze werd 

zijn kleine vrouwtje en hij had echt liefdesverdriet toen ik een nieuw tehuis voor haar had 

gevonden. Dus toen Tatti in huis kwam dacht ik dat Bertie en zij een hecht stel zouden 

worden. Niets van dit alles: ze promoveerde Harry als de Alfa-hond en maakt Bertie’s leven 

tot een hel. Na 4 maanden was er nog geen vooruitgang dus ik besloot een nieuw tehuis 

te vinden voor Bertie want hij werd zeer depressief. 6 Maanden heb ik iedere dag om Bertie 

gehuild zo heb ik hem gemist, hoewel ik wist dat hij heel gelukkig 

was in zijn nieuw gezin. Onlangs heb ik Bertie weer teruggezien, hij herinnerde zich mij zelfs 

niet meer.. 

Liefs voor jullie allemaal, Gila 


