
Boebie wordt geconfronteerd met de dood van een soortgenoot:  
ook de ziel van een dier kan gaan dolen. 
 
Terwijl Boebie en ik spelen met zijn voerbak rijdt er een tractor langs de rand van de wei. 
Boebie wordt afgeleid en stopt met spelen. Ook ik kijk wat er aan de hand is. De tractor stopt 
op de hoek van de wei en dan zie ik op de laadklep een koe liggen. De boer legt een dode koe 
aan de rand van de weg. Met een groot stuk zwart plastic dekt hij de koe af. 
Boebie loopt onmiddellijk naar de rand van de wei en begint te roepen naar de koe. Ze moet 
opstaan; hij wil dat ze opstaat. Als ik hem uitleg dat ze dat niet meer kan, wil Boebie dat ik 
naar haar toe ga en haar ga helpen om op te staan en verder te leven.  
Ik zeg meerdere keren dat niet te kunnen omdat ze niet meer leeft, maar Boebie blijft op en 
neer kijken van mij naar de koe, hij kijkt me met smekende ogen aan en begint me uiteindelijk 
zelfs richting koe te duwen. Hij weet van geen ophouden en dus loop ik de wei uit en ga naar 
de dode koe.  
 
Normaal gesproken staan de andere koeien vooraan in de wei maar hen zie ik nu geen van 
allen. 
Bij de dode koe aangekomen wil Boebie dat ik haar ‘genees’. Ik leg het plastic en beetje opzij 
totdat ik een gedeelte van haar lichaam kan zien en aanraken. Ik vertel aan Boebie dat ik haar 
energie zal geven en dat de koe bepaalt wat ze daarmee zal doen. Boebie gaat daarmee 
akkoord. 
Als ik mijn handen op de koe leg voel ik dat ze al helemaal koud is. Ik maak contact met de 
koe en vraag aan haar ziel of ze terug komt in het lichaam als ze dat wil en als dat voor haar 
het juiste is om te doen. Ik begin haar prana-ademhaling te starten en even lijkt het alsof ze 
begint te ademen. Ik herhaal mijn vraag aan haar: als het de bedoeling is dat de ziel op deze 
manier in dit lichaam terugkomt, dan zal zij de ademhaling zelf overnemen.  
Na enige minuten is er nog geen beweging in het lichaam waar te nemen en dan vindt Boebie 
het voldoende en kan hij accepteren dat de ziel niet meer terug wil komen in dat lichaam.  
 
Als ik weer terugloop naar Boebie komen de andere  koeien naderbij. Zij blijven allemaal 
even staan in de hoek van de wei en lijken afscheid te nemen van de koe. Daarna lopen ze 
weg en gaan door met hun eigen leven. Ik heb hen die middag niet meer terug zien komen 
naar de hoek. Het lijkt of ze het hebben afgesloten.  
Ook Boebie richt zijn aandacht niet meer op de dode koe. Wel is hij wat ‘opstandiger’ dan 
voorheen en wat onbeheerster. Het lijkt alsof hij toch even ‘iets kwijt moet’.  
 
Deze hele gang van zaken blijft in mijn gedachten en na enkele dagen kom ik terug op deze 
gebeurtenis want ik heb enkele vragen aan Boebie:  
‘Boebie mag ik je wat vragen want sommige dingen zijn voor mij een raadsel. Waarom wilde 
je dat ik naar die koe ging? Je wist toch wel dat ze dood was?’ 
‘Ja dat wist ik inderdaad’. 
‘Dan wist je toch ook dat ze dood zou blijven?’ 
‘Wist jij dat ze niet meer zou kunnen leven?’ 
Waarom vraag je dat Boebie?’  
‘Ik wil graag eerst je antwoord weten’. 



‘Of ik wist dat ze weer zou kunnen gaan leven? Ik heb aan andere dingen gedacht. Ik heb 
alleen maar gereageerd op hetgeen jij wilde .. jij stuurde mij naar de koe. Ik weet nog dat ik 
verbaasd was.’  
‘Maar je hebt het wél gedaan. Heb je getwijfeld toen je bezig was met de koe? Waarom ging je 
de prana-ademhaling starten? Dat was niet iets dat ik  je heb gevraagd te doen.’ 
‘Ik vraag me af waarom ik dat ben gaan doen, maar het voelde als goed op dat moment. Ik 
had op dat moment daadwerkelijk contact met de koe. De ziel was er nog. Klopt dat Boebie? 
Hé  is dat wat er aan de hand was? Heb jij contact gehad met die ziel?’  
‘Ja inderdaad .. de ziel van de koe was nog aanwezig bij haar lichaam. Zij was nog niet klaar 
om weg te gaan van dit aardse lijf.  
Ik zal de vraag die nu bij jou opkomt meteen beantwoorden: inderdaad kan de ziel van een 
dier ook  gaan dolen. Dit komt voor als dieren bijvoorbeeld  ineens sterven door een auto-
ongeluk. Maar het komt ook voor bij slachthuizen (als we over runderen, varkens en dergelijke 
praten).  
Bij een ziel van dieren komt dit veel minder voor dan bij mensen, maar het kan gebeuren en dat 
was wat de koe wilde laten weten en waarbij ik haar heb geholpen.  Heb je de aanwezigheid 
van haar ziel gevoeld?’ 
‘Op onbewust niveau mogelijk wel want daarom ben ik waarschijnlijk gaan handelen bij haar 
dode lichaam. Vreemd eigenlijk dat ik met die prana-ademhaling ben gestart. Zoals ik dat nu 
achteraf voel ben ik eigenlijk helemaal gestuurd. Door jou of door die koe?’ 
‘Hoofdzakelijk door haar, maar ik heb haar geholpen.’ 
‘Dat brengt me bij een andere vraag. Gebeurt dat vaker dat ik dingen doe die mij op 
onbewust niveau worden gevraagd?’ 
‘Nou ja .. nu laat je mij toch wel lachen .. is dat niet wat communiceren met dieren is? Jij zegt 
toch altijd tegen je cursisten dat, als iemand zich openstelt voor communiceren met dieren, de 
dieren je ‘roepen?’ 
‘Ha. Ja jongen. Sorry. Gewoon helemaal vergeten. Ha ha. Ik zal maar weer eens zeggen wat 
ik zo vaak tegen jullie zeg: Sorry, ik ben maar een mens.  
Oké lieve Boebie. Het is duidelijk. Ik heb weer iets geleerd. Dank je wel jongen. En ook een 
dank aan de koe’.  

                            



Boebie  bepaalt zelf zijn moment van sterven. 
 
Boebie is gisteren, 2 juni 2014,   13 jaar oud geworden. Dit had ik nooit verwacht.  
Ik herinner mij een moment dat Boebie 5 jaar oud was en dat er een mevrouw bij de wei van 
haar fiets afstapte en dat ze aan mij vroeg hoe oud Boebie was. Ik zei dat hij 5 jaar oud was en 
dat ik hoopte dat ik hem nog heel lang bij me zou kunnen hebben. De vrouw reageerde met de 
woorden:  ‘Als ik zie hoeveel liefde jij hem geeft, dan zal hij nog lange tijd bij je zijn’.  
Ik weet nog dat ik toen hoopte dat ik Boebie nog vijf jaar bij me zou kunnen hebben want dat 
hij de tien jaar zou bereiken dat leek me toen een behoorlijk onmogelijke opgave. 
Maar toch gebeurt dat en op 2 juni 2011 wordt Boebie 10 jaar oud. 
 

                        
 
Ballonnetjes aan de poort en natuurlijk krijgt hij heerlijke aardbeien!! Ja dat vindt Boebie een 
echte lekkernij … als het maar zoet van smaak is.  
                        

                             
 
Er wordt uiteraard voor hem gezongen en hij wordt uitgebreid geborsteld en gemasseerd. 



 
Het gaat redelijk goed met hem: lopen en spelen gaan wat minder goed en ik me rk dat Boebie 
dat jammer vindt, maar dan zeg ik tegen hem dat het ook bij mij allemaal niet meer zo soepel 
gaat en dat ook ik dingen die ik graag wil doen, zoals volleyballen, niet meer kan doen. Ik kan 
de zware bak waar Boebie mee wil spelen, vaak niet meer vasthouden of optillen en dan ben 
ik dus degene die moet stoppen met het spelen. Dit vaak tot groot verdriet van Boebie. 
 
Zo verlopen de dagen, weken, maanden en jaren. We worden allebei duidelijk ouder maar 
genieten van elkaars’ gezelschap en van de liefdevolle aanwezigheid van Blanche en de 
kippetjes Saartje en Liesje. De gezondheid van Boebie gaat heel geleidelijk aan toch wel 
achteruit en dat met betrekking tot zijn poten: het uitbundig spelen en rennen komt nog zelden 
voor. Maar hij geniet zo heel erg veel van de massages die hij krijgt en van de vele mensen 
die liefdevol bij hem komen. Hij wil geen grote groepen meer om zich heen, maar van een of 
twee mensen vindt hij het heerlijk om zoveel aandacht te krijgen en met hen te werken. De 
vele dankbare en enthousiaste reacties van de cursisten maken duidelijk dat Boebie nog steeds 
erg veel positiefs teweegbrengt. Vele volwassenen en kinderen komen onder de invloed van 
het charisma van Boebie.  
 

                        
 
Maart 2013 
Ik ben iedere keer weer blij als we de winter hebben gehad en we opnieuw voorjaar krijgen. 
Boebie wil zo graag buiten zijn en hij geniet van de zon. We laden ons op aan de 
zonnestralen. Dit voorjaar wordt het ineens anders: in maart 2013 wordt Boebie ernstig ziek: 
hij eet niet meer, loopt bijna niet meer en drinkt bijna niet meer. Het is warm en hij ligt te 
hijgen, hij heeft moeite om voldoende adem te halen. Hij heeft pijn aan zijn poten. 
Ik ga met Boebie in gesprek over wat ik ooit met hem heb ik afgesproken toen hij een kalfje 
was van enkele maanden oud: Boebie kon toen bijna niet lopen en lag in de stal. Ik heb 
Boebie toen beloofd dat ik alles zal doen om hem goed aan het lopen te krijgen en dat is 
gelukt. We hebben toen ook afgesproken dat, als hij ooit uit het leven weg wil, hij zal blijven 



liggen. Dat zal voor mij het teken zijn dat Boebie klaar is met het leven. Ook is afgesproken 
dat Boebie dan  een spuitje zal krijgen en dat hij nooit naar de slacht zal gaan.  
Nu Boebie zo ziek is en ik geen specifieke oorzaak kan vinden wordt de dierenarts erbij 
gehaald.  Boebie krijgt antibiotica en een oppepmiddel. De dierenarts adviseert mij om Boebie 
niet te lang te laten sukkelen. 
 
Veelvuldig heb ik met Boebie gesprekken of hij nog wil leven; dat hij vooral voor zichzelf 
moet kiezen; dat ik wil dat zijn leven fijn is en dat hij niet voor mij moet blijven leven. De ene 
keer kan ik er in dit gesprek helemaal voor Boebie zijn, een andere keer barst ik in huilen uit 
door de gedachte dat ik hem ga verliezen. Ik krijg mijn emoties dan weer onder controle door 
voor ogen te houden dat hij er NU nog is.  
                    

             
 
Boebie is zoals altijd die grote wijze leermeester: het ene moment zit ik huilend bij hem en 
mag ik mijn tranen de vrije loop laten, een ander moment roept hij me met een duw van zijn 
snuit tot de orde; dat ik in mijn kracht moet gaan staan en me niet moet laten meeslepen door 
mijn emoties. 
Ik praat veel over alles wat we hebben meegemaakt en vooral hoe ik hem als klein kalfje heb 
leren kennen: die eerste weken waarin hij mij leerde vertrouwen waren wondermooi. 
 
Boebie heeft betere momenten maar ook slechte momenten. Tijdens een slecht moment ligt 
hij aan de rand van de wei. Hij ligt zwaar te hijgen en kijkt verlangend naar de aangrenzende 
wei. Ik interpreteer dit als ‘wegkruip gedrag’ en ik zeg hem dat we met zijn strijd moeten 
stoppen en dat ik de dierenarts ga bellen.  
Boebie heeft de laatste dagen zelden iets verteld maar nu hoor ik luid en duidelijk een 
noodkreet:  ‘GEEF  ME  NOG  EEN  KANS !’  
Ik schrik van de wanhoop die ik hoor en snel reageer ik: ‘Natuurlijk geef ik jou nog een kans. 
JIJ bepaalt wanneer je gaat sterven, niet ik. Het spijt me dat ik dat zo heb gezegd maar ik vind 
het zo moeilijk om je te zien lijden. Niet bang zijn lieve jongen. Ik houd me aan de afspraak 
die wij hebben gemaakt: als jij blijft liggen is dat voor mij een teken dat je uit het leven weg 
wilt en ben maar niet bang, ik zal dat echt niet doen als jij een dagje blijft liggen. Ik zal het 
altijd duidelijk aan je blijven vragen’. 



Omdat Boebie het zwaar heeft benader ik de dierenarts of er nog een optie is en ik vraag om 
pijnstillers. Van mijn vorige dierenarts kreeg ik de pijnstillers zonder problemen. Hij wist 
precies hoe ik tegenover mijn dieren sta en steunde mijn manier van omgaan met mijn dieren. 
Helaas zijn de regels met betrekking tot pijnstillers erg streng geworden en dat heeft 
consequenties voor mij: een jongere dierenarts geeft mij slechts voor twee dagen pijnstillers 
mee. In het gesprek dat wij daarover voeren blijft zij bij haar mening dat je een dier niet te 
lang pijnstillers moet geven. Mijn reactie daarop is:  
‘Waarom niet? Wat is er op tegen om een dier een fijne tijd te geven met behulp van 
pijnstillers? Daar zijn ze toch voor?’  
Deze dierenarts is het niet met mij eens. Zij vindt dat, als een dier langere tijd pijnstillers 
nodig heeft, je zo'n dier uit het leven moet halen. Pijnstillers zijn niet goed voor de lever, 
maag en andere organen en kunnen uiteindelijk problemen geven aan die organen. 
‘ ???  dat is nu toch helemaal nog niet aan de orde? Als de organen problemen gaan geven 
kan ik op dat moment toch stappen ondernemen? Op dit moment is het enige probleem dat 
mijn dier pijn heeft. Als mijn dier met pijnstillers op een plezierige manier (zonder pijn en 
zonder zich ziek te voelen) nog een tijd kan leven, wat is dan het probleem?’ 
De dierenarts geeft als enige reactie dat je niet voor langere tijd pijnstillers moet geven en met 
slechts voor twee dagen pijnstillers op zak, rijd ik weer terug naar Veghel. 
 
De pijnstillers werken en Boebie krijgt wat verlichting.  
Na een langdurig gesprek met een andere dierenarts (een van de oudere garde) kan ik voor 
Boebie gelukkig meerdere pijnstillers verkrijgen. Ik moet daartoe een brief  ondertekenen dat 
ik akkoord ga dat Boebie niet geslacht zal worden. JEETJE !!  Hoe moeilijk is het toch om tot 
mensen te laten doordringen dat ik mijn dieren NOOIT NOOIT NOOIT laat slachten. Hallo!  
Er zijn nog enkele stieren op de wereld die NIET worden geslacht hoor !!   
Wat voel ik me weer eenzaam en onbegrepen en dit zijn dan dierenartsen!  
Gelukkig is er nog een dierenarts die mij en Boebie ter wille is en Boebie hoeft voorlopig 
geen pijn te lijden. Bovendien gaan we nog voor de optie om Boebie een inenting te geven 
tegen longworm. Misschien dat dat verlichting geeft. 
 
De volgende dag komt de dierenarts voor de inenting tegen longworm.  
Alhoewel Boebie zich in vroeger tijden altijd gewillig liet spuiten, is hij nu erg onrustig en 
probeert op alle mogelijke manieren de dierenarts te ontlopen. Ik begrijp niet waarom Boebie 
dat doet en vraag hem om te blijven staan en de inenting toe te laten. Boebie blijft weglopen 
en met de grootste moeite kan de dierenarts de inenting geven.  
Pas als de dierenarts weg is en Boebie enigermate is gekalmeerd besef ik waarom Boebie zo 
bang is geweest. Waar ik helemaal niet bij stil heb gestaan is om Boebie te vertellen dat de 
dierenarts komt spuiten tegen longworm. 
‘Oh jee. Oh Boebie ik besef nu pas dat je bang bent geweest dat dit het fatale spuitje was. Het 
spijt me jongen dat ik het niet duidelijk tegen je hebt gezegd waarvoor de dierenarts kwam’.  
Boebie zegt niets. Hij is moe van het lopen en van de doorstane angst. Ik kan hem niet 
bereiken. 
 
In de dagen en weken daarna zakt de omgevingstemperatuur en langzaamaan gaat het met 
Boebie beter. Hij heeft veel aan energie ingeleverd en de altijd levenslustige en vrolijke 
Boebie is veel stiller geworden. Zijn ogen glanzen veel minder vaak, maar ze stralen als hij 
zijn appeltje krijgt en vers geplukt gras. Verder gaat het eten er de ene keer vlot in, een andere 
keer zeer moeizaam.  



We beleven allebei de tijd dat we bij elkaar zijn heel bewust en dankbaar dat we deze tijd nog 
hebben gekregen. Zo vaak mogelijk zit ik bij hem en geef hem voer uit de hand; die aandacht 
vindt hij altijd weer zo heel fijn.  
 

                       
 
Blanche is enorm lief voor Boebie .. ze geeft hem regelmatig healingen. Ze kan roerloos een 
kwartier met haar voorhoofd tegen Boebie’s  zij staan. Ze heeft dan haar ogen gesloten en is 
duidelijk geconcentreerd bezig. Ik zie hoe Boebie geniet en hoe blij hij is met haar healingen.  
Als ik te dicht in de buurt aan het rommelen of ruimen ben kan Blanche wel eens geïrriteerd 
opkijken; dan verontschuldig ik mij zachtjes en ga op grotere afstand mijn werkzaamheden 
verrichten. 
                   

       
 



Boebie’s oude levenslust komt voor een groot gedeelte terug. Ik probeer van alles om zijn 
leven aangenamer te maken en ik lijk daar redelijk in te slagen onder andere door Boebie, net 
zoals Blanche doet, healingen te geven als hij dat wil. Boebie geeft duidelijk aan welke 
healing fijn is of soms te veel. Ik heb Boebie een keer omringd door dubbeleinders van 
bergkristal, maar dat was te heftig en Boebie werd er onrustig van. Dubbeleinders van 
rozenkwarts vindt hij daarentegen heerlijk. Boebie vertelt weinig. Vaak lijkt hij niet meer zo 
aanwezig te zijn en ligt hij te doezelen. Helaas loopt hij veel minder en loopt hij slechter. 
De herfst en winter van 2013 zijn zacht en Boebie gaat maar drie keer in zijn stal liggen. 
Buiten in de wei ligt een ‘matras’ van meerdere lagen vrachtwagenzeil en dat houd ik zo goed 
mogelijk droog. Op het zeil liggen dikke stapels oud voer en hooi. Boebie ligt redelijk warm 
en droog. Zoals altijd blijft hij liever buiten en zeker als er een zonnetje te vangen is.  
 

                     
 
Ook Blanche ligt liever buiten en ook zij ligt op een berg van voer. Een nogal duur ‘bed’ maar 
het is nou eenmaal niet anders. 
 
Met Boebie probeer ik regelmatig een gesprek te voeren over de zin van het leven, de zin van 
zijn leven zoals dat op deze manier verloopt. Boebie vertelt weinig en ik schakel een andere 
dierentolk in. Mijn eigen communicatie met Boebie vind ik in deze situatie namelijk niet 
zuiver genoeg; mijn emoties kunnen een goede communicatie verstoren.  Gerrie heeft een 
gesprek met Boebie en het komt erop neer dat Boebie nog niet weg wil uit het leven ondanks 
het feit dat hij er minder plezier in heeft. 
 
 
Het is 2 juni 2014 en Boebie is vandaag 13 jaar oud geworden.  
De hele gang van zaken is wel iets veranderd maar niet op de manier zoals ik had gehoopt. 
Boebie is lichamelijk nog verder achteruit gegaan en het lopen gaat uiterst moeizaam. Toch 
wil hij nog steeds niet uit het leven weg en ik ben gestopt met hem dat zo vaak te vragen. Hij 
weet dat hij het kan aangeven.  



Hij geniet van de dagen dat de zon schijnt en het niet te heet is. Hij geniet van het goede voer 
dat ik momenteel voor hem heb. Favoriet blijven altijd weer die heerlijke appeltjes.  
 
Ik maak veel tijd voor hem vrij en doe de andere dieren beslist tekort en dat vind ik 
bezwaarlijk. Mijn lieve Snowy was er een voorbeeld van dat iedereen, mens of dier, je ineens 
kan ontvallen en dat er dan geen kans meer is om nog aandacht en liefde te geven.  
En toch maak ik voor Boebie de tijd vrij en ik hoop dat ik dat bij mijn andere dieren, helaas 
niet meer voor Snowy, nog kan rechtzetten. 
                                        

                                              
 
Hij geniet als ik hem masseer. Hij geniet als ik in stilte bij hem zit.  
 
Ik vind de hele gang van zaken met Boebie erg moeilijk. Het doet mij verdriet en pijn en 
regelmatig ben ik de wanhoop nabij als ik zie hoe Boebie zich moeizaam door de wei 
verplaatst. Vaak ben ik uitgeput van het sjouwen met voer, wateremmers, strontemmers enz.  
Daarbij ook nog de spanning en de zorgen om het financieel allemaal rond te krijgen want ik 
ben te moe om cursus te geven.  
Soms betrap ik mij erop dat ik zou willen dat het afgelopen is, hoe verschrikkelijk ik deze 
gedachte ook vind. Dan realiseer ik mij weer dat Boebie er nog is en wie weet voor hoe lang 
nog? Dan besef ik hoe erg het zal zijn als ik de stront níét meer kan ruimen, géén 
wateremmers meer hoef te sjouwen en dan denk ik aan de woorden die de boer zegt: ‘Als je 
het later niet meer kunt omdat het niet meer hoeft, dan is het veel erger’.  
Dus zet ik mijn eigen vermoeidheid en gevoelens opzij en richt ik mij helemaal naar Boebie: 
het is zíjn leven. Het is zíjn lichaam. Híj bepaalt als enige wanneer het afgelopen is. Als deze 
manier van leven voor Boebie nog voldoende zinvol is, nog voldoende levenswaardig is, wie 
ben ik dan om dit van hem af te nemen? Het gaat niet om mijn pijn. Het gaat niet om mijn 
verdriet. Boebie bepaalt als enige wanneer hij wil sterven. Ik heb niet het recht om zijn leven  
te beëindigen als hij dat niet wil. Het is ZIJN lichaam. 



Ik beleef zo vaak mogelijk heel bewust de uren die ik bij Boebie ben. Ik probeer zijn leven zo 
plezierig mogelijk te maken en elke keer als ik zijn ogen zie glinsteren, ben ik dankbaar dat ik 
die gelegenheid nog heb gekregen. 
 
Die lieve Blanche is ook zo heel zorgzaam voor hem. Ze ligt meestal dicht bij Boebie in de 
buurt en houdt hem gezelschap. 
 

                                      
 
 
Herfst 2014 valt mee met de regen maar in december krijgen we echt winter en Boebie gaat in 
zijn stal liggen. Gelukkig ligt hij daar warm en droog maar hij wil zo heel erg graag naar 
buiten. Hij doet een poging maar glijdt uit op het ijs en valt erg hard op zijn knieën. Ik vertel 
hem dat de grond veel te hard bevroren is om daarop te kunnen lopen en dat hij nog binnen 
moet blijven. Boebie gaat weer naar binnen maar het gaat niet van harte.  
Omdat hij nu zo weinig kan lopen krijgt hij steeds meer moeite om op te staan. De kou duurt 
te lang en daarna is het veel te nat om naar buiten te kunnen gaan en met groot verdriet zie ik 
Boebie steeds verder achteruit gaan. Hij ligt verlangend naar buiten te kijken en ik vind het 
vreselijk hem zo te zien. Gelukkig heb ik lekker kuilgras waar hij enorm van geniet en goede 
mais waarvan hij smult. En dan ook nog lekkere brokken en zoveel appels en bananen als hij 
lekker vindt. Borstelen en masseren zijn ook dagelijkse bezigheden. 
Zo vaak als mogelijk is en om niet continu te zeuren, praat ik er met Boebie over of hij wil 
stoppen met dit leven maar zijn antwoord is en blijft ‘Nee’.  
 
 
 



Ik doe wat ik kan en de dagen van zes tot zeven uur worden dagen van acht tot negen uur. Het 
verzorgen van Boebie wordt steeds zwaarder en mijn vermoeidheid neemt toe. Ik ben 
oververmoeid en uitgeput maar dan blijkt wilskracht toch de doorslaggevende factor te zijn 
om het vol te kunnen houden en wilskracht héb ik!  
 
Boebie blijft begin januari liggen en staat niet meer op. Hij ligt op een laag zaagsel en oud 
voer en wordt aan alle kanten ‘ingestopt’ met oud voer zodat hij lekker warm ligt. Hij wil nog 
steeds in dit leven blijven en 2x per dag maak ik Boebie en het natte liggedeelte droog met 
handdoeken om vervolgens weer droog zaagsel en hooi onder zijn lijf te leggen.  
De geneesmethodes die ik uitprobeer hebben geen uitwerking meer en ik zie mijn grootste 
lieverd steeds verder aftakelen. Tot aan de laatste dag is zijn eetlust nog aanwezig al eet hij 
veel minder. Water drinkt hij uit de emmers die ik voor zijn snuit houd.  
Zo dikwijls als mogelijk is, zit ik bij hem en praat ik over vroeger en over de huidige tijd maar 
vaak ook zit ik alleen maar zwijgend tegen hem aan en gaan mijn handen als vanzelf zacht 
strelend over zijn vacht. Gevoelens van intens grote liefde gaan door mij heen, maar ook 
golven van intens groot verdriet en angst.   
 
En dan komt dat moeilijkste moment; het moment dat je een grote lieverd moet laten gaan.  
Op 21 januari 2015 sterft mijn grootse lieverd Boebie.  
Ik weet dat hij altijd bij me is. Ik voel hem eigenlijk niet óm me heen, maar we zijn een een-
heid: hij is ik en ik ben hem. Wij zullen voor altijd met elkaar verbonden blijven. 
 
Wat heb je mij veel gegeven Boebie. Dat kan ik niet uitleggen in woorden.  
Wat ís het een gemis voor alle mensen die jou niet hebben gekend, want wát een charisma heb 
je. Voor veel mensen ben je ‘maar een stier’ en een lap vlees op hun bord. Wat jammer voor 
hén Boebie; zij missen iets onvervangbaar moois in hun leven. 
 
Ik houd van je lieverd. Dank dat je in mijn aardse leven bent geweest en dank dat je nog 
steeds bij me bent.  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Trudy 
                 

  
 



 

 


