
Banjer 

Banjer hebben wij opgevangen toen hij ongeveer 7 maanden oud was. Hij was zwaar mishandeld, 

daar hij niet goed functioneerde als jachthond. Hoe kan men een pup zo beschadigen. Hij is een 

vrolijke hond, die nog steeds bang is voor stokken en als er in huis iets verplaatst wordt. Hij moet wel 

aan de lijn zo veel mogelijk, daar hij, zonder dat hij het weet, te ruw omgaat- speelt met schapen die 

hier in de buurt leven en het gevolg kan dus dodelijk zijn voor het schaap. We leren hem daar beter 

mee om te gaan, en kan dus als er geen schapen zijn in de omgeving lekker los. 

Hij is leuk, en ook lief en rent met gemak met de paarden mee als die aan de kletter gaan :-) 

Banjer zou geadopteerd mogen worden, mits er echt een goede klik met iemand is wat wij zelf zien 

met onze ogen. Wie weet wat er nog op Banjer zijn pad komt. We zijn dol op hem, en kunnen erg om 

hem lachen, maar soms zijn er zorgen i.v.m. de schapen hier.  

 

Banjer 

Banjer we resqued when he was about 7 months old. He had been badly mistreated, as he did not 

function well as a hunting dog. How can one damage a pup so much? He is now a happy dog, who is 

still afraid of sticks and if something is moved in the house. He should be on the line as much as 

possible, since he, without his knowledge, is too rough - plays with sheep who living in the 

neighbourhood and the result can be fatal for the sheep.  

We teach him to deal with this better, and if there are no sheep in the area, he can go free if we are 

with him. He is fun, and sweet and runs with ease with the horses when they go running :-) 

Banjer can be adopted, provided there is a good click with someone we see with our eyes. Who 

knows what is coming on Banjer's path. We love him, and can laugh at him, but sometimes there are 

concerns about the sheep here. 

 


