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Alle honden- en kattenhokken volzet
Dierenhotel De Keppekeutel draait op volle toeren

Sophie Bultynck en Heidi Herman hebben de handen vol. 'Juli en augustus zijn de absolute
topmaanden.' © david stockman
KRUISHOUTEM - 'Druk, druk.' Sophie Bultynck zucht. Samen met Heidi Herman runt zij in
Kruishoutem het dierenhotel De Keppekeutel. Nu zowat de helft van de inwoners van de Vlaamse
Ardennen op reis lijkt, is het voor Sophie en Heidi elke dag hard werken om het hun 'gasten' naar de
zin te maken.
'Ons dierenhotel is volzet', glundert Sophie Bultynck. Zeven jaar geleden begon zij samen met haar
vriendin Heidi Herman in een boerderijtje in de Pontweg in Kruishoutem het honden- en kattenhotel
De Keppekeutel. Hun initiatief bleek een schot in de roos.
De Keppekeutel lijkt wel een vakantiedorp voor honden en katten. Elke hond heeft een eigen en ruime
chalet waarin zelfs een aparte slaapruimte voorzien is. De poezen huizen dan weer in een al even
comfortabel en afgescheiden blok. Daarnaast is voor de honden een ruime speelweide beschikbaar.
'Al in februari boeken mensen voor hun huisdier een plaatsje tijdens de zomervakantie. De drukste
periode is mei tot halfweg september, met juli en augustus als absolute topmaanden. Vroeg bestellen is
dus ook bij ons de boodschap. Mensen die een lastminute boeken vergeten vaak dat zij een hond
hebben. Dan bellen ze in paniek. Gelukkig werken wij goed samen met onze collega's van het
dierenhotel De Pincherhoeve in Zulte. Wanneer ons hotel volzet is, zoals dat momenteel het geval is,
wijzen wij graag de klanten door. Het heeft geen zin om elkaar te beconcurreren. '
De vraag naar logies voor huisdieren is groot. Toch denken Sophie Bultynck en Heidi Herman niet aan
uitbreiden. 'Wij hebben al meer dan de handen vol. Onderschat het niet om elke dag dertig honden en
tien katten te verzorgen. De honden worden elke dag afzonderlijk op de speelweide gelucht. Om
veiligheidsredenen zorgen wij ervoor dat op geen enkel moment honden bij elkaar kunnen komen.
Voorts maken wij er een punt van om alle hokken altijd heel netjes te houden. Kortom, wij hebben
meer dan werk genoeg.'
Honden- en kattenhotel De Keppekeutel, Pontweg 1 in Kruishoutem, 0477-55.07.82.

