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Herents leed
Geen gemeente zonder leed. Zelfs in dit feeërieke vroegeenentwintigste-eeuwse Herent
blijken het cholesterolgehalte en de boulimieaanleg angstwekkend te zijn geëvolueerd.
Ogenschijnlijk onverzadigbare gemeente-inwoners ondermijnen immers hun eigen
gezondheid met cakejes, meringues en chocomoussejes.
Daarmee kweken ze verwoed maar onvermoed vetkwabbetjes en cellulitis waar ze dan weer
halsoverkop van af moeten zien te komen.
Soms ook moeten ze diep in hun portemonnee tasten om op een drastische manier hun
cholesterol, die ze zorgvuldig met ketchup, mayonaise en roomsoezen de hoogte ingejaagd
hebben, weer stante pede te verlagen.
Een enkele keer wenden ze zich onverrichter zake tot een deskundige die er hen alleen toe
kan aanzetten er een soberder levensstijl op na te houden en zich wat meer op hun
conditieonderhoud te richten.
Wie dit weeïge gedoe vanaf de zijlijn gadeslaat, wordt het bang te moede.
Voeg daar dan nog bij dat behalve deze zelfdestructieve praktijken ook nog eens externe
bedreigingen de gezondheid allerwegen belagen en je geraakt al snel in een
hypochondrische depressie.
Want al is het leven nu geëuropeaniseerd en de administratie geautomatiseerd, heikele
welzijnsproblemen blijven onze Zuidoost-Vlaams-Brabantse gemeente teisteren.
Notoir is bijvoorbeeld het zwerfkattenprobleem. Duizenden ongecastreerde katers belagen
met hun onorthodox gedrag het goed beschermde territorium van geile hordes
goedgunstige kattinnen.
Erger nog, deze ongedisciplineerde zwerfkaters maken ook belendende tuinen onveilig met
hun extraordinair en ultratuchteloos gedrag.
Niet alleen worden aldus argeloze gemeente-ingezetenen nodeloos uit hun slaap gehouden
door het schreierige kattengejank en de lawaaierige guerrilla’s van oversekste en
geëxalteerde huisdieren, maar bovendien worden hun tuinen besmet met de fecaliën van
deze onhygiënische verspreiders van epidemieën.
De smeuïge feces blijven achter in speelzandbakken en op gazons en vormen daar een
continu gevaar voor nietsvermoedende zwangere vrouwen en spelende kinderen.

Het is immers bekend dat de toxoplasmose die zwangere vrouwen treft, en oogletsels en
andere afwijkingen tot gevolg heeft bij foetussen, vaak veroorzaakt wordt door uitwerpselen
van katten.
Ook gevreesde lymfeontstekingen zijn het ongewenste cadeau van loslopende zwerfkatten.
Ach, laat ik mijn heiige gejeremieer nu maar staken.

