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Kathy Vancauwenberge maakt hondenjasjes op maat - 15/07/2011
ROESELARE - Kathy Vancauwenberge
uit Rumbeke maakt maatkledij. Alleen zijn
haar klanten geen mensen, maar honden.
Voor elk ras ontwerpt ze een winter-,
herfst- en zomercollectie. Zelfs pyjama's
zitten in het aanbod.
Dat Kathy Vancauwenberge iets met
honden heeft, merk je meteen als je aanbelt
in de Vijfwegenstraat in Rumbeke. Je
wordt mee onthaald door vijf stevige
kwispelende windhonden. Het vijftal bracht hun bazin tot een merkwaardige hobby die stilaan
uitgroeide tot een eigen bedrijfje: maatwerk voor honden, groot en klein.
Spaanse galgo's
‘Het begon allemaal vijf jaar geleden met Momo', vertelt Kathy. ‘Momo was de eerste Spaanse galgo
die ik via Greyhounds in Nood adopteerde.'
Kathy begon zich te verdiepen in het leed van mishandelde honden en in een mum van tijd kreeg
Momo het gezelschap van nog vier windhonden: Tello, Gabana, Tola en Chanel. Intussen zijn Kathy
en haar man Rudi Ameye een vertrouwd beeld in het domein Sterrebos, waar hun dagelijkse
wandelingen met de meute niet onopgemerkt blijven.
Naaiatelier
De tengere honden zijn gevoelig voor kou en regen en dus ging Kathy op zoek naar jasjes voor haar
vijf lievelingen. ‘In de handel vind je wel een heel gamma hondenjasjes, maar voor grotere honden en
minder courante rassen is het aanbod beperkt. Dus zette ik me aan de naaimachine.'
Als volleerde mannequins vielen haar ‘modellen' meteen op en Kathy kreeg steeds meer vraag om
ook voor andere honden jasjes te maken. De mond-tot-mondreclame bracht Kathy ertoe om Momo
op te richten, haar naaiatelier voor honden genoemd naar haar eerste windhond
Blauw en zwart
‘Weet je, eigenlijk naai ik liever voor honden dan voor mensen. Honden zijn gemakkelijke klanten',
bekent Kathy. ‘Hoe groter de hond, hoe liever ik een pakje maak, maar ik ga geen enkel ras uit te
weg. Ook wie voor zijn chihuahua iets speciaal wil, kan hier terecht. Het gamma bestaat intussen uit
een hele collectie winter- en zomerjasjes en outfitsvoor het tussenseizoen. Zelfs pyjama's en
slaapzakken maak ik. Naast waterdichte regenjasjes maak ik vooral winterjasjes in fleece. Dat maakt
eindeloze kleurencombinaties mogelijk. Een fan van Club Brugge bestelde ooit een jasje in
blauwzwart voor zijn troetel.'
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Kathy is een gelukkige vrouw. ‘Want ik kan van mijn passie voor honden mijn bijberoep maken. 's
Ochtends en 's avonds begeleid ik tijdens het schooljaar kinderen op de bus, zodat ik mij overdag en
tijdens de vakanties helemaal kan uitleven aan mijn naaimachine.'
Haar man Rudi moest intussen zijn knutselruimte opofferen voor het naaiatelier van Kathy en zij
droomt ervan om binnenkort haar garage om te bouwen tot een heuse winkel met showroom.

MARTIN TYTGAT
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