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Het is al weer bijna 12 jaar geleden dat wij onze Amber, broer van Amy, van jullie kregen, We kregen 
ieder jaar een mooie kerstkaart en sorry dat ik die niet meer terugstuurde. 

Een paar maanden geleden begon hij te sukkelen met zijn botten, liep moeilijk en begon te piepen: 

artrose. Vanmorgen zijn we terug naar de dierenarts geweest en kregen we het hele droeve nieuws 
dat hij botkanker heeft en niet lang meer leeft. Hij krijgt zware pijnstillers en we gaan hem nu nog zo 

lang mogelijk verwennen. Hij slaapt veel en eet veel, kan bijna niet meer lopen, maar zo lang hij niet 
teveel pijn heeft, genieten we van hem. 

We hebben een hele geweldige tijd met hem gehad, voor onze kinderen is hij de allerbeste vriend en 

trouwe kameraad, altijd goedgemutst en blij en tot voor kort maakte hij de uiterwaarden onveilig met 
rennen door de weilanden en maïs. 

Daarnaast heeft hij ook onder onze vrienden, zijn beste vrienden en ook mensen die hij minder mag; 
hij is een hele speciale hond, die heel veel aanvoelt en begrijpt. 

Dit allemaal maakt ‘t heel moeilijk, maar ook willen wij hem nu heel graag nog een fijne tijd geven 
omdat hij ons altijd verwent heeft. 

 

Vorige week is het met ups and downs gegaan met Amber, met het warme weer had hij het wel 
zwaar! Maar daarna ging het weer wat beter. 

We hadden met de dierenarts de afspraak voor vrijdagmiddag gemaakt. 
Toen hij op donderdag ineens erg veel pijn kreeg, hebben we na veel verdriet toch maar besloten het 

diezelfde avond te doen.  

Wat is het toch een ontzettend moeilijke keuze! 
We waren allemaal erg verdrietig en dat voelde hij maar al te goed. Hij wilde beslist niet bij de 

dierenarts naar binnen. Dat was erg moeilijk, 
Vervolgens hebben wij hem thuis in alle rust begraven en daar staat nu een mooi kruisje op. 

Deze week was echt een grote leegte. Het valt tegen. Heel erg stil in huis. 
 

Ik werd er dan ook erg vrolijk van toen ik las op jullie site dat er 27 augustus weer een nieuw nestje 

verwacht wordt. 
Zouden jullie ons daarvan op de hoogte willen houden ? Dan komen we zeker een kijkje nemen! 

        Familie van Leeuwen, Hedel. 
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