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Zwar(t)e tijden voor de mens en zijn hond.
Het virus houdt ons in zijn greep, alle dagen komen er duizenden besmettingen bij en sterven er te veel mensen.
Jawel, onlangs nog 200 doden op één dag door het Corona Virus. En toch……….
En toch zijn er nog mensen die de ernst van de situatie niet willen begrijpen, die gewoon verder gaan met het
houden van feestjes, onverantwoorde bijeenkomsten organiseren, contacten leggen zonder de verplichte
maatregelen te respecteren en op die manier bijdragen aan de Corona ellende die dood en drama tot gevolg heeft.
Wij prijzen ons gelukkig dat het overgrote deel van de KKUSH-verenigingen en hondensporters begrip tonen voor de
situatie en dat slechts een kleine minderheid de regels opgelegd door de VdA en de overheden in twijfel trekt. Wij
betreuren het dat we deze minderheid soms aan het werk zien op social media zoals F.B. en andere platforms. Aan
deze mensen doe ik een oproep, sluit jullie aan bij de stille meerderheid die de regeltjes wel ernstig nemen, mensen
die zich bewust zijn van de risico’s omdat ze al geliefden verloren aan deze sluipmoordenaar, mensen die misschien,
ondanks dat ze hun uiterste best deden, zelf een besmetting opliepen met al dan niet dramatische afloop.
Het is voor hen dat ik een beroep doe op uw “Solidarity against Corona ”. De enige manier waarop we deze situatie
onder controle krijgen is meewerken aan het groter belang. Het belang van iedereen, jong en oud, sterk en zwak.
Het is ongetwijfeld een zware opgave om te beslissen van niet te gaan trainen met je hond, om niet met je
trainingsmaatjes samen te komen, om geen gezelligheid op te zoeken die zorgt voor verspreiding van de ziekte. Wij
beseffen dat ten volle omdat dat het ook onze situatie is maar, wij beseffen ook dat er een einde zal komen aan deze
kwelling, dat wij op een moment terug zullen kunnen naar, misschien een ander normaal maar alleszins zullen we
onze geliefde hobby terug kunnen beoefenen. Vergeet echter niet dat je nog steeds individueel kan sporten/trainen
met je hond en dit in gezelschap van drie andere personen maar, altijd op social distance.
Ongeveer alles wat met kynologie te maken heeft staat op een laag pitje of on hold maar, wat betekent dit in
vergelijking met wat de hulpdiensten op dit ogenblik opbrengen? Wat betekent dit ten opzichte van onze
hulpverleners? Wat betekent dit in verhouding tot de 200 levens die alle dagen door Covid 19 opgeëist worden.
Vandaar deze oproep, lap de regels niet aan je laars, toon begrip en respecteer de regels die levens sparen eerder
dan ze naast U neer te leggen of in vraag te stellen. Door dit laatste plaats je jezelf in een positie waardoor je
misschien op een harde manier tot betere inzichten zal komen.
Aan al diegenen die zich zorgvuldig houden aan de door VdA en de overheid opgelegde maatregelen, aan al diegenen
die helpen levens te redden door hun solidariteit, aan al diegenen die de overgrote meerderheid uitmaken binnen de
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KKUSH, aan al diegenen die op een verantwoorde manier en samen zorgen dat we uitzicht hebben op
versoepelingen, (hopelijk rond de feestdagen) mijn oprechte dank en respect.
Enkel samen slaan we ons erdoor.
hou uzelf gezond, hou anderen gezond.

Fons Van den Bosch
Voorzitter VdA/AdD.
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