Dag 303 - Zaterdag 26 oktober
I’m back!
Terug van weggeweest en vandaag mag ik Lagun en zijn twee kompanen oppikken bij Christel na hen
tien dagen niet te hebben gezien. Ik sta te popelen. Hopelijk zij ook. Al denk ik dat ze ’t best naar hun
zin hebben ginds met al die andere vriendjes en de gigantische tuin. Onderweg stuur ik een sms naar
Christel om haar te laten weten dat ik eraan kom. Ze antwoordt me meteen dat ze me wel zal horen
arriveren omdat de heilige drievuldigheid buiten loopt. Ik geef wat gas bij…
Aangekomen bij Christel word ik echter begroet door een hekken met niks achter. Snif. Maar zelfs
geen geblaf van Darko en Yana? Wat zou er aan de hand zijn… misschien heeft Christel ze terug
binnen gehaald intussen want echt mooi weer is het niet in dit apenlandje. Ik doe het hekken open
en stap de binnenkoer op… en dan begint de grond te daveren… drie dolenthousiaste schatten
komen aangestormd… elk met een plastic fles in hun snoet. Ahum?! Christel heeft me intussen ook
opgemerkt en komt naar buiten om tot haar horror te constateren dat klein grut haar pmd-zak
helemaal heeft leeg gemaakt en de twee Mechelse kompanen lustig hebben meegeholpen. Aiai, dat
belooft als ze haar zo 10 dagen hebben getreiterd.
Maar neen hoor, ze stelt me gerust. Ze hebben zich gedragen. Als een hond weliswaar. ;-)
Darko heeft er zelfs een heel onwaarschijnlijk vriendinnetje aan over gehouden: Pepper, de
Chihuahua!!
We praten nog even na maar Christel heeft veel werk voor de aankomende accreditatie van Canisha
dus ik zal een andere keer aan haar lippen moeten hangen voor alle verhalen. Mijn drie lievelingen
zien er alleszins in topvorm uit en hebben het duidelijk naar hun zin gehad. Toch ben ik stiekem wel
opgelucht en blij dat ik maar de koffer van de auto had open te doen en niks hoefde te zeggen om
hen mee te krijgen. Stuk voor stuk springen ze elk gezwind in de auto en weg zijn we.
Dag 304 – zondag 27 oktober
Wat een reacclimatisatie! Niet alleen heb ik veel last van de jetlag, ook het uur is deze nacht
veranderd van zomertijd naar wintertijd wat maakt dat we pas om 13 uur nieuwe tijd wakker
worden. En dan is ‘wakker’ nog een groot woord… De viervoeters hebben ook nog geen enkele kik
gegeven. Die kunnen blijkbaar ook hun slaapje gebruiken na hun spa-vakantie. ;-)
Vandaag geen training, niet gaan lopen, niks afmattends. Gewoon lekker genieten van terug bij
elkaar zijn. Heerlijk.

