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Snäckan var, liksom många Bologneser, mycket trogen och tillgiven familjen och våra
närmaste vänner. Blev man vän med Snäckan, hade man en vän för livet – och hon
valde med omsorg!

Majlis och Sten var ett äldre par som bodde snett över gatan. Vi hade förmånen att
ha dem som dagmatte och daghusse under några år. Snäckan älskade dem och
kärleken var ömsesidig. Majlis var pigg och gick promenader, men stannade också
upp och satte sig på en bänk i sanddynerna med Snäckan vid sin sida och blickade
ut över havet.
Efter en tids sjukdom avled hon. Sten blev ensam i huset och kunde inte längre
passa Snäckan. Han satt oftast för sig själv med kaffekoppen i den ena handen,
pipan i den andra och tittade ut genom köksfönstret. Detta hade Snäckan koll på –
Stenkoll! Varje gång vi gick förbi stannade hon till för att titta mot huset. Minsta lilla
skugga eller rörelse i fönstret fick henne att gläfsa och ystert dra i kopplet för att
hälsa på. Vi hälsade på hos Sten ofta efter Majlis död. Flera gånger i veckan blev det
ett naturligt stopp på promenaden. Vi bytte några ord, Snäckan satte sig hos honom,
de kelade en liten stund och sen var det bra. Några minuter av glädje och närhet –
en tunn åldrad hand i en mjuk och fluffig Bolognesepäls.
Med åren blev Sten mer orkeslös, flyttade till äldreboende och så i våras dog han
också. Snäckan tittade alltid mot huset när vi gick förbi och hon skällde ogillande på
de hugade husspekulanter som rörde sig på tomten.

Det finns många dimensioner och värden i relationen till en hund. I Sverige har vi
vårdhundsteam, nationella standards och utbildning av hög kvalitet inom området.
Det ställs en rad krav på en vårdhund och Vårdförbundets tidning Vårdfokus har
sammanfattat dem på ett enkelt sätt.
https://www.vardfokus.se/globalassets/kort-om/vardhunden.pdf

Vi vanliga hundägare i BBHC kanske inte har hundar som uppfyller alla krav för en
vårdhund, men vi har familjehundar som vi kan dela med oss av i vardagsnära
möten. Och visst kan vi klara av både mjuka klor och några tricks. Säkert har vi alla
en granne som sitter ensam i sitt köksfönster. Knacka på och hälsa! Ställ en burk
hundgodis på fönsterkarmen, så han eller hon har något gott att bjuda på. Och ta
med en pepparkaka eller en smakbit av det hemlagade julgodiset till grannen.
Snäckan och Majlis hade stranden tillsammans. Sten och Snäckan delade ett annat
intresse – godis. Fast inte samma godis förstås – Twist till Sten och leversnittar till
Snäckan.
Vilken granne ska du hälsa på under promenaderna i julhelgen?

God Jul och Gott Nytt År
Änglahunden Snäckan med familj

