Het zwarte schaapje
Twee weken geleden, vrijdagavond, het is bijna twaalf uur in de avond en ik wil naar
mijn “nachtrustplaats”. Ik heb vandaag meer dan driehonderd asieldieren verzorgd en
verpleegd en wil nu ook zelf graag rusten om alle asiel dieren morgen weer hun
“asieldierverzorging” te kunnen geven. Er wordt plotseling op mijn huiskamer raam
gebonsd en ik schrik van die stoornis want ik was al bijna in mijn eerste slaap. Ik spring
op uit mijn stoel en zie voor mijn raam een man staan met een schaapje onder zijn arm.
Niets is mij vreemd in mijn dertig-jarige ervaring met de afgifte van dieren aan mijn
asiel, maar een schaapje dat rond middernacht aan mijn raam likt, komt niet zo vaak
voor.
Ik open mijn voordeur en een man met een lammetje onder zijn arm verwelkomt mij met
een mekkerend geluid. Het geluid van een lam dat zijn moeder mist. Terwijl het lam
voort mekkert, doet de drager van het dier zijn verhaal aan mij.
“Ik loop daarnet mijn hond uit te laten, zie ik twee lallende jongens lopen met een lam
onder hun armen. Ik vraag de jongens wat de bedoeling is met het dier en ze vertelden
mij dat het lam mee ging op kroegentocht. In elk café krijgt het dier een pilsje van ons”!
De man die zijn hond uit laat was het niet eens met de jongens en maakte aanmerkingen
op hun gedrag met dit dier. De halfdronken jongens bieden het dier te koop aan voor
vijftig euro en de dierenvriend betaalt hen het gevraagde bedrag. Met de vijftig euro
gaan ze naar de volgende kroeg en zetten ze het”droge geld” om in het “natte
genotsmiddel”.
De dieren vriend zet zijn avondroute voort met zijn hond, samen met het pas verworven
schaapje onder zijn arm. Bij thuiskomst attendeert zijn vrouw hem op de gevolgen van
deze actie. Hier in onze flat heeft dit dier geen toekomst! Bel Roel maar! En zo stond die
man voor mijn deur met de vraag, kun jij dit dier verzorgen?
Ik neem het lammetje in mijn armen en verzeker de meneer dat het allemaal goed komt
met het jonge diertje. Ik heb voor nagenoeg alle diersoorten, voedingsmiddelen in huis.
De aardige meneer gaat met een goed gevoel naar zijn huis en ik plaats het lam in een
buitenhok. In de nog jonge oortjes van het diertje, bungelen twee, voor deze oren, te
zware gele oormerken met daarop de registratie code van het dier. Een onzichtbaar
chipje in de halshuid van dit dier, met daarop vermeld de geboorte datum en de
eigenaar, zou het dier een heel stuk “natuurlijker” maken dan met die door onze regering
opgedrongen en oerlelijke oormerken!

De volgende ochtend, na de gulzig leeg gedronken kunstmelk fles, bel ik de organisatie
in ons land die over de registratie gaat van schapen. Ik vertel ze dat ik een lam heb
ontvangen in mijn asiel dat hoogstwaarschijnlijk is gestolen van een boer uit een weiland
door een stel dronken jongens. Na opgave van de oor nummers weet de organisatie
exact wie de eigenaar van het lam is. Ik vraag het adres van de boer om hem te
bellen dat zijn gestolen lam bij mij is! “Dat kunnen wij niet aan u geven” vertelt
men mij, “U moet het dier eerst aanmelden bij de plaatselijke politie en die onderneemt
dan actie”. Ik smeek nog dat ze mij in verbinding brengen met de eigenaar van het dier
opdat de moeder van dit lam haar kind spoedig terug kan zien en kan zogen! De moeder
loopt intussen ook met een overvolle uier!
Dus bel ik de politie. En die zegt: “Wij weten van niets”, wat moeten wij met een schaap
en wat moeten wij doen met een asiel schaapje?” Het staat niet in hun protocol. Een
inbraak, akkoord, we komen morgen wel even langs, maar een gestolen schaap … nou
even niet! Zoek het maar uit, lijkt het antwoord!
Dus als asiel houder mag je het zelf uitzoeken in onze “overgeadministrateerde
dierenwereld”, wat in de praktijk niet werkt! Het lammetje maakt het goed, zal goed
opgroeien bij mij, maar het diertje is van het mannelijke geslacht en daar zijn er al zo
veel van, dus geen toekomst! Net als zijn soortgenoten kunt U het dier rond zien draaien
in de Shoarma tent.
Eet smakelijk … van mijn “zwart schaapje” wat wel witte wol had maar dat maakt op de
hete draaispies niets uit wat betreft oornummers of afkomst van het dier. Vele dieren
verdwijnen in het ‘Niet’.
SKUKUZA
Vervolg
Zaterdagochtend om zo rond half negen werd ik al gebeld door Dafne Westerhof,
beschermvrouwe boerderijdieren (zie Het Beloofde Varkensland … dat het schaapje bij
haar geplaatst kon worden!
Ik heb nog maar net de slaap uit mijn ogen gewreven en vraag haar … hoe zo schaapje …
is die dan al geplaatst door Hans … ik bedoelde mijn artikel en zij het schaapje.
Het dier is inmiddels via ontzettend veel telefoontjes weer terug bij de eigenaar en het
dier bleek inderdaad gestolen te zijn.

