Fluff, een schilderijtje waard…
Fluff kwam ik tegen tijdens mijn vakantie in Great Britain, Wales. Bed and Breakfast was gepland voor een
nacht in Wales, om de volgende dag weer verder te trekken en zoveel mogelijk van het land te zien. Dit plekje
was echter wel heel bijzonder. Alsof ik in een sprookjesboek terecht kwam. Een idyllisch huisje tegen de bergen aan met een kabbelend beekje naast huis, het prachtige groene landschap waar ik op uitkeek en de rust
waarin ik terecht kwam. Geen haast, geen snelwegen, maar een omgeving waarin het leek alsof de tijd even
had stilgestaan en ieder gemoedelijk de dag doorbracht met het verzorgen van de dieren en huis en haard. De
ontvangst was hartelijk en ik kreeg een kamer met uitzicht op het beekje. Het prachtige zomerweer maakte
het plaatje compleet.
En zo ontmoette ik Fluff, de wilde kat die was komen aanlopen en al een aantal jaren bij dit gezin een goed
onderkomen had. Fluff had ik ook Knuff(el) kunnen noemen, want hij zat graag bij mij op schoot en liep graag
met mij mee. Bed and Breakfast voor een nacht werd Bed and Breakfast voor de rest van de vakantie met vele
mooie momenten en de volledige aandacht van Fluff.
Aan al het goede kwam een eind toen ik weer terug naar huis moest.
Fluff had al iets in de gaten, de avond voor mijn vertrek was hij continu bij me en liep me echt op alles achterna. Even oppakken en een extra knuffel voor deze trouwe vriend.
De volgende morgen heel vroeg sprong Fluff op mijn bed. Ik was alle spulletjes al aan het inpakken en geduldig zat hij te kijken hoe dit ging, met af en toe een ‘Miauw?’
Het gezin, inmiddels vrienden geworden, vertelde dat de kat nog nooit van zijn leven bij hen boven was geweest. Hij kwam alleen in de zitkamer en ging dan het liefst weer naar buiten.
De koffer was ingepakt en het was tijd om te gaan.
Met Fluff nog even genoten van het mooie uitzicht over het beekje en het sprookjesachtige landschap. Fluff
liep met me mee naar beneden.
De familie stond al klaar om mij uit te zwaaien. Het was een heel gezellige tijd geweest.
Fluff was nog steeds in de buurt, nog even een knuffel en op het moment dat ik mijn koffer in de auto zette
was Fluff ineens verdwenen.
De rit naar huis was begonnen, weg van het idyllische plekje en terug naar de realiteit van haast en snelwegen. Thuis aangekomen, kreeg ik later bericht van de familie dat Fluff drie weken niet was komen opdagen en
dat hij nu eindelijk weer thuis was.
Vaak denk ik nog aan Fluff wonend in dat ‘sprookjesboek’.
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