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k ben opgeleid tot vormgever. maar bleef
thuis voor de kinderen. Toen zij groter

rverden en ik lveer een baan wiide, was

mijn opleiding sterk verouderd. Alles ging
inmiddels met computers. Ik zou weer
moeten gaan studeren, maar we zaten met
een duur, onverkoopbaar huis en hadden
juist een extra inkomen nodig. Ineens r,iel
het kwartje. Mijn ruwhaar teckels krijgen
elk jaar een nestje en daar was een enoÍme
wachtiijst voor. Ik dacht: nu kan ik mijn
droom waarmaken, ik begin een kennel!
Ik bourryde samen met mijn man buiten- en
binnenverblijven en een speelu'eide u'aar

.D ,".,,h,,,,1

kunnen gra\/en. \\'e stopten al ons spaargeld in Josephina's Hoele
en ik bouwde zelf een r,",ebsite. Sommi-e e
mensen \varen sceptisch: 'Het is crisis,
Waar begin je aan?!'Maar ik had ver-i:rrur,i'en
Met de zorg voor twintig honden ileoer-.
de teckels lekker

de dagelijkse kosten

behoorlijk op e: sc:--s

dacht ík het gaat zo slecht met de ecoar:l-..

blijven de mensen wel puppl''s k-r:e: : -l :van mij zijn niet goedkoop, maa: h:: -: :.
:
n'el mooie, sterke teckeltjes. \\'= : .geen concessies als het om i-..r:. i. - ' ' .'heid gaat. Toch zijn aile honc:;s ::.:::::.
weg als ik een nestje heb. Een l,: :. - .- , . ....

luxe aankoop, maar mensen maken er toch
graag geld voor vrij. Als je huisdier doodgaat, r,l,ilje

toch snel weer een nieuu,e.

Dubai, Amerika, Frankrijk, Hongarije... mijn

hondjes gaan de hele wereld over. Ik ben
dolblij dat het zo goed gaat. Het is twaalf tot
veeÍcien uur werken per dag, zeven dagen per
n'eek, maar het is fantastisch als je kunt
leven van iets wat je met hart en ziel doet.
\Iet al mijn teckels heb ik een band en dat
blyft ook zo. Dat ik in deze tijd zo'n investering heb gedaan, was hartstikke eigenwijs.
\,Iaar wat een goed besiuit. Ik ben nu een
r-eel blijer en zelfverzekerder mens." l

