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In een Albert Heijn XL aan het Diemerplein in Amsterdam heeft een man kokend heet water
in het gezicht van een tien weken oude Husky-puppy gegooid. Volgens de eigenaren van de
Siberische wolfsoort, beter bekend als Husky, was de man boos omdat er een hond in de Albert
Heijn was. De man beklaagde zich dat honden niet toegestaan waren in de Albert Heijn maar
de eigenaren (een moeder met haar jonge dochter) vertelden hem dat de puppy in een tas zat
in de winkelwagen en dus niet vrij rondliep.

Toen de man hierop nog kwader werd en een AH-medewerker riep, vertelde deze de man dat
zolang de hond niet vrij rond loopt de hond geen schade kan toebrengen aan de producten. De
Husky
mocht dus binnen
zijn zolang de Husky in de boodschappentas in de winkelwagen bleef. Hierop draaide de man
zich om en vulde een beker met warm theewater. Denkend dat de situatie klaar was, liep de
AH-medewerker weg en gingen de moeder en dochter verder met winkelen.

Hierop liep de man plots naar de Husky toe en
goot de inhoud van zijn theebeker
over het gezicht van de puppy. Hierna zette hij het op een rennen. De moeder schreeuwde in
paniek en AH-medewerkers konden de Husky meteen onder een koude kraan zetten. De Husky
heeft lichte verbrandingsverwondingen in het gezicht. De man is nog niet gepakt maar er is een
duidelijk signalement.

De dader is een slanke, blanke man van tussen de 35 en 40 jaar. Hij was gekleed in een rode
jas. Hij heeft donker blond tot bruin kort golvend haar. Volgens ooggetuigen luisterde de Husky
naar
de naam Paşa (of Pasah)
, een Turkse eretitel wat ‘generaal’ betekent en vaak als hondennaam wordt gebruikt, en waren
de eigenaren Turks-Nederlands. De Husky zelf wordt ook vaak getypeerd als een ‘Turkse hond’
vanwege zijn origine in Centraal Azië waar veel Turkse volkeren wonen. Er wordt nog
onderzocht of de dader uit anti-Turkse c.q. racistische motieven handelde.
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