
Ik ben Kara, ruim 1,5 jaar oud, ik wil jullie graag 
vertellen over mijn eerste vakantiereis. 

Op weg
Mijn baasje en vrouwtje hadden een camper 
gehuurd. De dag voor vertrek hadden ze helemaal 
geen tijd voor mij want ze waren druk met 
inpakken. 
Na de koffie begon de reis. Wát een ervaring! 
Tijdens het rijden, kon ik vanaf mijn eigen plekje 
lekker naar buiten kijken. 

Ik vond het best 
spannend…waar nemen 
ze me nu weer mee 
naar toe? Na een uurtje 
rijden, werd er gestopt 
op een parkeerplaats. 
Het vrouwtje ging 
boodschappen doen en 
ik mocht met het baasje 
wachten onder een 
boom in de schaduw, 
want het was behoorlijk 
warm. Ik heb heerlijk 
gespeeld en mensen 
gekeken. Soms kwamen 
ze te dicht bij het baasje 
en dat liet ik ze dan 
op luide toon weten. 
Toen het vrouwtje 
terugkwam, moest ik 

weer in de camper. Na weer een uurtje rijden, 
kwamen we aan op de camping.

Leuk, leuker leukst
Tjonge wat was er veel te zien op de camping 
en wat was ik druk met waken! Mijn baasje en 
vrouwtje vonden dat ik wat minder moest blaffen. 
Dat heb ik gedaan, maar het was moeilijk en lukte 
niet altijd even goed. 
Wat was het leuk op de camping! Ik mocht de hele 
dag spelen met de bal en dat was best vermoeiend. 
Als ik moe was, kon ik lekker in de schaduw onder 
de camper gaan liggen. 

We gingen ook wandelen 
in het bos en fietsen 
met de kar. Ik vond dat 
allemaal heel erg leuk.
Na een paar dagen gingen 
we daar weer weg. 
Waarom? Geen idee. De 
andere camping waar we 
aankwamen was nog veel 
leuker dan die eerste… Ik had veel meer ruimte en 
lekker gras om in te spelen en te slapen. En ik kreeg 
daar een vriendje … een schipperke. Wat een lol 
hadden we met elkaar!
Na een paar dagen vertrokken we ook daar weer. 
Dat vond ik best een beetje jammer, maar ja, wie 
ben ik? Na een tijdje kwamen we op weer een 
andere camping aan. Daar was het GEWELDIG! Ik 
had een heel groot grasveld en echt alle ruimte 
om te ravotten, met de bal te spelen, uit te 
rusten, samen met de boerderijhond met een 
konijntje te spelen en ik mocht daar de hele dag 
loslopen! En natuurlijk moest ik af en toe checken 
waar het baasje en vrouwtje waren. Een hele 
verantwoordelijkheid!

Ik mocht mee naar de winkel, heb op het terras 
gezeten en kennisgemaakt met een kat, opa en 
oma kwamen langs, we hebben lekker gefietst en 
gewandeld en elke avond lag ik uitgeteld in het 
gras. Tijd om te gaan slapen. Zodra het vrouwtje en 
baasje ‘s morgens wakker werden, stond ik al met 
de bal in mijn bek en met mijn neus tegen de deur 
gedrukt. “Doe die deur maar snel open, zodat ik 
weer kan spelen!”

Weer thuis
Het was een fantastische en vermoeiende 
ervaring met veel nieuwe indrukken. De eerste 
dag na thuiskomst heb ik alleen maar geslapen, 
dus ‘uitrusten tijdens de vakantie’ begrijp ik niet 
helemaal. Maar de vakantie was geweldig en 
smaakt naar meer. Ik hoop dat we snel weer op reis 
gaan! 
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