
Beste	dierenvrienden

Een	mens	 heeft	 soms	 behoefte	 aan	 een	 schouderklopje	 en	 een	woord	 van
dank.	Dikwijls	is	daar	echter	niet	de	tijd	of	de	gelegenheid	voor.	Daarom	willen
wij	via	deze	nieuwsbrief	iedereen	met	een	hart	voor	dieren	bedanken.

Dank	aan	onze	 leden,	sponsors	en	alle	andere	mensen	die	ons	helpen,	niet
alleen	financieel	en/of	materieel,	maar	ook	met	woorden	en	daden.	Zeker	en
vast	een	dikke	proficiat	en	merci	aan	alle	Unco-Jerry	medewerkers,	die	zich	dag
na	 dag	 vrijwillig	 en	 enkel	 uit	 liefde	 voor	 de	 dieren	 inzetten.	 Maar	 ook	 onze
opvanggezinnen,	helpers	achter	de	schermen,	dierenartsen	en	vele	anderen.

Het	 is	bijna	niet	 te	geloven,	hoeveel	mensen	er	nodig	zijn	om,	 jaar	 in	 jaar	uit
deze	molen	draaiende	te	houden.

In	deze	nieuwsbrief	vinden	jullie	tips	voor	de	ongetwijfelde	hete	zomer,	wat	te
doen	 tegen	 teken	 en	 waarom	 castratie/sterilisatie	 zo	 belangrijk	 is.	 Maar
uiteraard	is	er	nog	veel	meer	te	lezen.

Groetjes

Maria

		Bezoek	onze	nieuwe	website	op
https://dierenasiel-uncojerry.be
voor	nog	meer	nieuws	over	ons

asiel.

Nieuwe	website	online!

10	tips	ter	voorbereiding	op	de	komst	van	een	nieuwe

DIERENASIEL	UNCO	JERRY





hond

Een	 hond	 in	 huis	 nemen	 is	 een	 spannende	 ervaring,	 die	 tegelijkertijd	 ook
overweldigend	kan	zijn.	Waar	moet	je	beginnen?	De	eerste	kennismaking	is	een
echte	mijlpaal,	een	bijzonder	moment	tussen	jou	en	je	nieuwe	huisdier.

1.	Haal	alle	benodigdheden	in	huis
Niet	alleen	voor	verzorging,	maar	ook	voor	training	en	veiligheid	van	de	hond.
Naast	de	basis,	zoals	een	halsband,	riem	en	voer-	en	waterbakken,	heb	je	ook
een	hondenmand,	 hondenhek,	 speeltjes,	 snoepjes	 en	 verzorgingsproducten
nodig.	Het	is	ook	een	goed	idee	om	puppypads	en	een	enzymatische	reiniger
bij	 de	 hand	 te	 hebben,	 voor	 eventuele	 ongelukjes	 in	 de	 beginfase	 van	 de
zindelijkheidstraining.

2.	Voorzorgsmaatregelen	in	huis
Ook	is	het	hoog	tijd	om	je	huis	als	het	ware	'puppy	proof'te	maken,	waarbij	de
ruimte	volledig	veilig	is.	Wandel	rond	in	huis	en	berg	alle	'gevaarlijke'	spullen	op.
Pups	zijn	bijzonder	nieuwsgierig	en	willen	graag	overal	 (maar	dan	ook	overal)
aan	knagen.

Je	moet	de	 rest	 van	de	 familie	ook	voorbereiden	op	de	komst	van	de	hond:
Verdeel	de	taken	onder	de	gezinsleden:	wie	gaat	er	over	de	training,	het	geven
van	voer	en	het	wandelen	met	de	hond?	Heb	je	andere	huisdieren	in	huis?	Ga
dan	na	of	 ze	nog	bepaalde	vaccinaties	nodig	hebben.	En	als	 je	katten	hebt,
zorg	er	dan	voor	dat	ze	een	plek	hebben	waar	de	hond	niet	kan	komen	en	waar
ze	rustig	alleen	kunnen	zijn.	Zo	kunnen	katten	eenvoudiger	wennen	aan	een
nieuwkomer	 in	 huis.	 Door	 deze	 voorzorgsmaatregelen	 te	 treffen	 geef	 je	 elk
gezinslid,	huisdier	en	de	nieuwe	hond	de	tijd	om	rustig	te	wennen.

3.	Zorg	voor	een	eigen	veilige	plek
Net	 zoals	 bij	 huidige	 huisdieren,	 is	 het	 goed	 om	 je	 nieuwe	 hond	 een	 eigen
plekje	te	geven,	bv	door	een	hondenhok	te	plaatsen.	Het	is	de	ideale	plek	voor
een	 hond	 om	 volledig	 tot	 rust	 te	 kunnen	 komen.	 Ook	 is	 het	 een	 veilige
schuilplek	voor	honden,	wat	 fijn	 is	om	te	wennen	aan	een	nieuwe	omgeving.
Liever	geen	hondenhok	 in	huis?	Denk	dan	bijvoorbeeld	aan	een	hondenhek,
om	een	kamer	af	te	sluiten.	Jijzelf	kan	de	ruimte	betreden	om	de	band	met	de
hond	op	te	bouwen,	maar	het	is	beter	dat	kinderen	en	andere	huisdieren	hier
niet	naar	binnen	kunnen.

4.	Bedenk	hoe	(en	wanneer)	je	jouw	hond	mee	naar	huis	zal	brengen
Plan	hiervoor	idealiter	een	aantal	vrije	dagen	in,	of	hou	het	weekend	vrij:	zo	heb
je	ruim	de	tijd	om	de	hond	op	te	halen	en	samen	wat	tijd	door	te	brengen.	Het
is	 niet	 aan	 te	 raden	 om	 een	 hond	 vlak	 voor	 een	 lange	 vakantie	 in	 huis	 te
nemen,	aangezien	ze	dan	wennen	dat	er	constant	iemand	thuis	is.	Wanneer	je
weer	moet	werken,	kan	dit	leiden	tot	verlatingsangst.	Het	is	ook	fijn	om	iemand
anders	 te	 laten	 rijden	 tijdens	 de	 rit	 naar	 huis.	 Op	 die	 manier	 kan	 jij	 op	 de
achterbank	naast	de	hond	zitten	en	hem	geruststellen	tijdens	de	spannende
autorit.	Maak	direct	gebruik	van	een	halsband	en	riem	wanneer	 je	de	nieuwe
hond	ophaalt.	Doe	vooral	geen	 tussenstops	en	 laat	deze	rit	zo	kort	mogelijk
duren.

5.	Laat	je	hond	alle	plekjes	in	huis	verkennen
Geef	 hem	 een	 uitgebreide	 rondleiding	 in	 huis	 (aan	 de	 riem)	 zodat	 hij	 overal
eens	aan	kan	snuffelen.	Laat	 je	nieuwe	huisdier	ook	meteen	de	belangrijkste
plekken	in	huis	zien:	de	voerbak,	het	hondenbed	en	speelgoed.	Laat	duidelijk
weten	wat	wel	en	niet	kan,	door	middel	van	korte	maar	krachtige	commando's
zoals	"nee"	of	"af".

6.	Met	de	hond	aan	de	riem	samen	de	tuin	verkennen
Geef	 de	 hond	 ruim	 de	 tijd	 om	 deze	 omgeving	 te	 verkennen.	Ook	weer	 hier
willen	ze	het	liefst	elke	centimeter	ontdekken	en	alle	nieuwe	geuren	opsnuiven.
Als	je	een	plekje	in	de	tuin	hebt	waar	de	hond	zijn	behoefte	kan	doen,	loop	dan
mee	met	de	hond	en	geef	wat	lekkers	als	het	goed	gaat.

7.	Laat	de	hond	kennismaken	met	alle	gezinsleden
Dit	doe	 je	best	 in	een	buitenruimte.	Hou	andere	honden	aan	de	riem	en	kijk
goed	 naar	 hun	 onderlinge	 interactie.	 Let	 op:	 als	 de	 introductie	 te	 snel
plaatsvindt,	 kunnen	 honden	 zich	 territoriaal	 gaan	 opstellen	 tegenover	 de
nieuwkomer.	Beperk	knuffelmomenten	tot	een	minimum	wanneer	de	kinderen
de	hond	voor	het	eerst	ontmoeten.	Laat	de	hond	eerst	rustig	rondsnuffelen	en
beloon	hem	samen	met	de	kinderen	met	wat	lekkers.

8.	Het	wisselen	of	overstappen	naar	nieuw	hondenvoer
Het	is	handig	om	de	hond	in	het	begin	hetzelfde	voer	te	geven	als	dat	van	de
fokker	of	het	dierenasiel.	Na	enige	tijd	kan	je	dan	van	voer	wisselen.	Wanneer
de	 overgang	 te	 snel	 is,	 dan	 kan	 een	 hond	 last	 krijgen	 van
spijsverteringsproblemen.

9.	Start	direct	met	training
Ook	 honden	 die	 al	 eerder	 bij	 iemand	 hebben	 gewoond,	 kunnen	 wat	 extra
training	gebruiken.	Wil	je	bijvoorbeeld	een	hondenhok	of	bench	introduceren?
Begin	direct	met	oefenen,	bijvoorbeeld	door	er	een	speeltje	in	te	plaatsen.	Ga
zelf	even	uit	huis,	zodat	de	hond	langzaam	kan	wennen.	Een	goede	basis	voor
gehoorzaamheid	kan	ook	via	privétraining	of	 trainingssessies	met	een	groep.
De	hond	heeft	er	enorm	veel	baat	bij	dat	 jullie	vanaf	de	eerste	dag	al	samen
trainen.

10.	Ga	naar	de	dierenarts	voor	controle
Regel	in	de	loop	van	de	eerste	week	een	bezoek	aan	de	dierenarts.	Zo	kan	je



de	algehele	gezondheid	laten	controleren	en	vaccinaties	regelen.

Een	 hond	 in	 huis	 is	 een	 grote	 verandering	 voor	 iedereen.	 Door	 rekening	 te
houden	met	 deze	 aandachtspunten	 kan	 je	 jouw	 hond	 een	 veilige	 omgeving
bieden,	waarin	jullie	een	fijne	hechte	band	kunnen	opbouwen.

Honden	en	warm	weer

Een	heerlijk	 zonnetje,	een	koel	drankje,	 ‘Bobby’	naast	 je	op	het	gras.	Maar...
Opgepast!!!
Hoewel	honden	het	heerlijk	 vinden	om	 in	het	warme	zonnetje	 te	 liggen,	 kan
warmte	ook	gevaar	met	zich	meebrengen	en	soms	de	dood	tot	gevolg	hebben.

De	 hond	 kan	 niet	 transpireren	 zoals	 een	 mens.	 Hij	 heeft	 vrijwel	 geen
zweetklieren.	Hij	kan	warmte	enkel	afvoeren	door	te	hijgen	en	via	zijn	voetzolen.
Teveel	 zon	 kan	 een	 zonnesteek	 veroorzaken	 en	 te	 grote	 hitte	 kan	 tot	 een
coma	of	zelfs	de	dood	leiden.

Laat	je	hond	nooit,	maar	dan	ook	nooit	alleen,	zelfs	niet	met	een	open	raampje,
in	 een	 auto	 bij	 warm	 weer!	 Zelfs	 bij	 een	 beperkte	 zon	 (bijvoorbeeld	 in	 het
voorjaar),	kan	het	aardig	warm	worden	in	de	auto.	Zorg	steeds	voor	voldoende
verluchting,	maar	beter	nog,	laat	de	hond	bij	warm	weer	niet	in	de	auto	zitten.
Indien	het	niet	anders	mogelijk	is	(bv	bij	vakantie),	moet	je	de	hond	regelmatig
uit	de	auto	 laten,	wat	 laten	drinken	en	voldoende	 laten	afkoelen.	 Je	kan	 jouw
hond	regelmatig	 licht	bevochtigen	met	een	natte	doek.	Hiermee	moet	 je	ook
niet	overdrijven	want	dit	kan	tot	onderkoeling	leiden.

Indien	 je	 met	 warm	 weer	 een	 auto	 in	 een	 aantreft	 die	 voor	 langere	 tijd	 is
achtergelaten,	kom	dan	in	actie!	Probeer	de	eigenaar	op	te	sporen	of	grijp	zelf
in,	indien	de	situatie	kritiek	is.

Wanneer	 je	 een	 hond	 aantreft	 die	 overhit	 is,	 moet	 je	 hem	 zo	 vlug	 mogelijk
proberen	af	te	koelen.	Verplaats	hem	naar	een	koele	plek,	giet	koud	water	over
hem	heen	of	bedek	hem	met	natte	doeken	(niet	te	lang,	anders	raakt	de	hond
onderkoeld).

Ga	steeds	bij	een	dierenarts	langs	om	te	checken	dat	er	geen	schade	is	aan	de
organen.

Tips	bij	warm	of	zonnig	weer
Beperk	lichaamsbeweging
Laat	je	hond	nooit	een	lange	tijd	in	de	auto	zitten
Zorg	voor	fris	drinkwater
Zorg	ervoor	dat	je	hond	steeds	een	schaduwplekje	kan	opzoeken
Een	bejaarde	hond	heeft	meer	te	lijden	dan	zijn	jongeren	soortgenoten

Recept	voor	een	natuurlijk	anti-tekenmiddel

	
	500ml	water
10	druppels	 tea	tree	oil	 (heb	 je
een	 kat,	 gebruik	 dan	 geen	 tea



tree.	 Ter	 vervaning	 kan	 je	 Atlas
Ceder	gebruiken)
10	druppels	lavendel
10	druppels	Eucalyptus
5	druppels	lemongrass
Klein	 scheutje	 melk	 (dit	 om	 de
oliën	met	 het	 water	 te	 kunnen
mengen)

	

Spray	1x	per	week	op	de	hond	en	borstel	daarna	door	de	vacht,	(niet	rond	de
ogen	en	snuit)

Spray	vlak	voor	een	wandeling	in	bossen	met	veel	teken.

Alle	etherische	oliën	zijn	van	het	merk	Physalis,	deze	zijn	 te	verkrijgen	bij	de
apotheek.
Als	extra	kan	er	dagelijks	een	koffielepeltje	lookpoeder	over	het	eten	gestrooid
worden.

Zijn	honden	dan	echt	zo’n	viespeuken?

Niemand	kan	met	zekerheid	vertellen
waarom	je	hond	dit	doet.

Er	zijn	deskundigen	die	zeggen	dat	dit
gedrag	 te	 maken	 heeft	 met	 het
markeren	door	middel	van	hun	eigen
geur.	 Dus	 het	 is	 niet	 hun	 bedoeling
even	een	‘lekker’	geurtje	op	te	doen,
maar	 juist	 hun	 eigen	 geur	 achter	 te
laten.	 Ze	 willen	 de	 geur	 overtreffen.
Dit	is	hun	terrein	en	dat	willen	ze	aan
anderen	laten	weten.
	
Anderen	zeggen	dan	weer	dat	dit	gedrag	van	de	wolf	komt.	Hierbij	is	het	dan
juist	wél	de	bedoeling	om	de	geur	over	te	nemen.	De	wolf	zou	over	kadavers	of
mest	rollen	om	zo	zijn	eigen	geur	te	camoufleren	en	de	geur	van	het	prooidier
over	te	nemen.	Hierdoor	kan	hij	dichter	bij	zijn	potentiële	maaltijd	komen.

Een	andere	verklaring	is	dat	de	hond	gewoon	echt	helemaal	gek	is	op	de	geur
en	zich	in	een	soort	extase	wentelt	in	deze	overwelmende	geur.	Hij	heeft	hier
dus	 niet	 echt	 een	 goede	 reden	 voor	 maar	 vindt	 het	 gewoon	 heerlijk	 en
ontspant	zich	lekker	door	er	overheen	te	rollen.	Gewoon	genieten	dus!

Het	is	in	ieder	geval	een	feit	dat	een	hond	die	door	de	viezigheid	gerold	heeft,
heel	wat	extra	aandacht	krijgt	van	andere	honden.	Zij	hij	het	daarom	misschien
doen?	Misschien	denkt	hij	dat	wij	hem	dan	nog	leuker	vinden.	Hij	vindt	het	 in
ieder	geval	heerlijk	ruiken,	alleen	begrijpt	hij	maar	niet	waarom	wij	dit	geurtje	niet
kunnen	waarderen.
Wie	weet?

Ja,	als	je	hond	eens	kon	praten...

Hondenweetjes
De	 vorm	 van	 het	 gezicht	 van	 een	 hond	 zegt	 iets	 over	 de	 levensduur.
Honden	met	scherpere	gezichtstrekken	leven	doorgaans	langer.
De	neus	van	je	beste	vriend	heeft	ongeveer	220	miljoen	geurcellen.
De	spijsvertering	van	een	hond	duurt	meestal	7-10	uur.

Wafelverkoop:	VANAF	HALF	AUGUSTUS



De	kattenbak

Niet	 de	 allermooiste	 decoratie	 in	 je	 huis.	 Ze
nemen	 namelijk	 ruimte	 in	 en	 moeten	 dan	 nog
regelmatig	schoongemaakt	worden.	Maar	de	poes
denkt	er	anders	over.	Vandaar	even	benadrukken
hoe	belangrijk	de	kattenbak	is	voor	de	hygiëne	en
de	gezondheid	van	je	dier.

Ja,	onze	poes	 is	een	heel	proper	dier,	kieskeurig	erbij,	en	gaat	graag	op	een
proper	toilet.	Zo	zal	ze	gemotiveerd	zijn	om	regelmatig	haar	behoeften	te	doen.
Het	 is	 belangrijk	 dat	 dit	 regelmatig	 gebeurt	 want	 urine	 en	 uitwerpselen
ophouden	 is	 heel	 ongezond,	 en	 kan	 leiden	 tot	 pijnlijke	 blaasproblemen,
blaasgruis	en	blaasontsteking.

Sommige	personen	zetten	twee	bakken	voor	één	kat.	Klinkt	een	beetje	 raar,
maar	als	je	de	ruimte	ervoor	hebt,	is	dit	geen	slecht	idee.	Zet	alleen	de	twee
bakken	 niet	 naast	 elkaar,	 voor	 je	 kat	 geeft	 dit	 een	 beeld,	 dat	 de	 twee	 één
geheel	vormen.

Wanneer	 je	 kattenbak	 een	 kap	 of	 deksel	 heeft,	 dan	 zal	 er	 minder	 zand
rondvliegen,	maar	 zorg	ervoor	dat	de	 ingang	niet	belemmerd	wordt.	De	klep
vooraan,	haal	 je	er	best	af.	Neem	een	gemakkelijk	 instapbare	bak,	die	niet	te
smal	of	te	hoog	is.

Kattenbakkentips

We	 vullen	 de	 kattenbakken,
ongeveer	 half	 met	 een	 goede
kattenbakvulling.
Zet	de	kattenbak	niet	naast	het
water	 en	 het	 voer,	 maar	 houd
deze	zaken	gescheiden.
Er	 zijn	 heel	 veel	 verschillende
vullingen	in	de	handel,	zoek	zelf
uit	welke	het	meest	geschikt	is:
Klonterend	 zand	 is	 gemakkelijk
te	verwijderen,	omdat	het	bollen
vormt	 die	 je	 gewoon	 opschept
met	een	speciaal	schepje.
Neem	 geen	 te	 scherp	 zand,
zodat	 ze	 hun	 pootjes	 niet
kunnen	kwetsen.

														Kijk	eens	goed	rond	en	laat	je	informeren	door	de	dierenzaak,	zodat	je
een
														goede	beslissing	neemt.

Kuis	zeker	twee	maal	per	dag	elke	kattenbak	en	was	alles	één	keer	per
week	af.	Want	naar	een	proper	toilet	gaan	bevordert	de	gezondheid	en	de
hygiëne	in	je	huis.
In	uitwerpselen	zitten	bacteriën	en	die	zetten	zich	vast	op	hun	pootjes.
Ze	kunnen	hierdoor	zichzelf	besmetten	omdat	ze	regelmatig	hun	pootjes



wassen.	Hierdoor	hebben	we	er	alle	belang	dat	alles	zo	netjes	mogelijk	is.
Indien	 er	 meerdere	 katten	 bij	 elkaar	 zitten	 is	 een	 bacterie	 nogal	 snel
overgezet	naar	een	andere	kat.
Bij	het	proper	maken	van	de	kattenbak	zie	je	ook	direct	of	de	stoelgang
van	je	dier	normaal	is.
De	 poes	 is	 ook	 een	 ordelijk	 dier	 en	 houdt	 ervan	 dat	 alles	 netjes	 op
dezelfde	plaats	staat.	Zorg	daarvoor	dat:
de	kattenbak	ruim	staat,	zodat	ze	goed	en	graag	naar	de	bak	toekomt.
de	 kattenbak	groot	 genoeg	 is	 voor	 je	 kat.	De	 lengte	 van	de	bak	moet
ongeveer	 anderhalve	 keer	 zo	 groot	 zijn	 als	 de	 kat,	 zo	 kan	 ze	 zich
comfortabel	bewegen	en	draaien.

Waarom	je	kat	castreren/steriliseren?

De	 castratie/sterilisatie	 van	 je	 kat
heeft	 veel	 voordelen	 voor	 jou	 als
eigenaar,	voor	de	kat	zelf	en	voor	de
maatschappij.	Bovendien	 is	het	 in	de
meeste	gevallen	wettelijk	verplicht.

Voordelen	voor	de	eigenaar
Vanaf	 ze	 ongeveer	 5	 à	 6	 maanden
oud	zijn,	worden	katten	vruchtbaar	en
beginnen	 ze	 onder	 invloed	 van
hormonen	 vervelend	 gedrag	 te
vertonen.	 Katers	 gaan	 dan	 sterk
ruikende	urine	sproeien,	rondzwerven
en	 vechten	 met	 andere	 katers.	 Ze
worden	 roekeloos	 en	 hebben
daardoor	meer	 kans	 om	 aangereden
te	worden.

	Ook	kattinnen	kunnen	urine	gaan	sproeien,	vooral	als	ze	krols	zijn.	Tijdens	de
krolsheid	–	om	de	2	à	3	weken	ongeveer	een	week-	zijn	ze	erg	rusteloos	en
janken	ze	dag	en	nacht	de	buurt	bij	elkaar.
	
Castratie/sterilisatie	voorkomt	deze	problemen	of	 lost	ze	op.	Het	geeft	katten
rust	en	maakt	hen	aangenamere	huisdieren.	Je	kat	wordt	er	huiselijker	van	en	je
hoeft	niet	meer	ongerust	te	zijn	omdat	hij	of	zij	dagenlang	wegblijft.	De	kans	op
wonden	van	het	vechten,	abcessen	en	seksueel	overdraagbare	ziektes	wordt
veel	kleiner.
	
Een	groot	voordeel	 is	dat	 je	niet	onverwacht	opgezadeld	kan	zitten	met	een
ongewenst	 nestje.	De	 poezenpil	 is	 immers	 niet	 100%	betrouwbaar	 en	 heeft
bovendien	veel	(potentieel	dodelijke!)	bijwerkingen.
	
Voordelen	voor	de	kat
Katten	kunnen	erg	veel	last	hebben	van	hun	hormonen	en	met	zichzelf	geen
blijf	weten.	Het	is	diervriendelijker	om	je	kat	van	de	hormonen	af	te	helpen	door
hem	of	haar	te	castreren.

Ook	op	het	vlak	van	gezondheid	heeft	castratie/sterilisatie	veel	voordelen.	Hoe
vaker	 een	 kattin	 krols	 wordt,	 hoe	 groter	 immers	 de	 kans	 op
baarmoederontstekingen	en	melkklierkanker.	Laat	je	een	kattin	voor	de	eerste
krolsheid	castreren,	dan	daalt	die	kans	tot	bijna	0.	Gecastreerde	katers	zullen
minder	rondzwerven	en	vechten,	zodat	ze	minder	kans	lopen	op	ongelukken,
wonden	en	abcessen.

Castratie/sterilisatie	voorkomt	ook	dat	je	kat	een	seksueel	overdraagbare	ziekte
oploopt	door	 te	paren.	Katten	hebben	bijvoorbeeld	hun	eigen	vorm	van	aids
(kattenaids	of	 FIV).	Dit	 is	niet	besmettelijk	voor	mensen,	maar	door	 seksueel
contact	en	gevechten	kunnen	katten	elkaar	besmetten.	Ook	leukose	(FELV)	is
zo’n	ziekte	met	een	dodelijke	afloop.
Gecastreerde/sterilisatie	 katten	 leven	 gemiddeld	 langer	 dan	 niet-
gecastreerde/gesteriliseerde	katten.	Geef	 je	kat	dus	de	kans	op	een	lang	en
gezond	leven,	en	laat	hem	of	haar	tijdig	onvruchtbaar	maken.

Voordelen	voor	de	overbevolking	asielen
Katten	zijn	heel	vruchtbare	dieren	en	planten	zich	snel	voort.	In	combinatie	met
onverantwoord	eigenaarschap	 is	 er	 zo	een	kattenoverschot	ontstaan:	er	 zijn
meer	katten	dan	mensen	die	een	kat	willen.

Daarnaast	 belanden	 ook	 veel	 katten	 op	 straat,	 zodat	 er	 zwerfkattenkolonies
ontstaan.	 Deze	 kunnen	 veel	 overlast	 veroorzaken,	 bijvoorbeeld	 door
vuilniszakken	open	te	scheuren	en	uitwerpselen	achter	te	laten.

Gelukkig	 zijn	 er	 veel	 mensen	 die	 zich	 het	 lot	 van	 de	 asiel-	 en	 zwerfkatten
aantrekken	en	zich	vrijwillig	inzetten	om	deze	dieren	te	helpen.	Dit	kost	echter
handenvol	geld	en	heel	veel	tijd.

Door	je	eigen	kat	te	laten	castreren/steriliseren,	voorkom	je	dat	je	bijdraagt	aan
het	zwerfkattenleed	en	geef	je	asielkatten	meer	kans	op	een	nieuwe	thuis.

Wist-je	katje
Katten	houden	erg	van	slapen	en	doen	dit	ongeveer	70%	van	de	dag.



Een	kat	van	negen	jaar	oud	is	slechts	drie	jaar	van	zijn	leven	wakker
geweest.
Katten	proeven	geen	zoete	smaken
Katten	herkennen	de	stem	van	hun	baasje

Chris	Dusauchoit	over	broodfokkers:	"Een	bonafide
fokker	geeft	je	het	dier	pas	mee	wanneer	hij	zeker	is
dat	zijn	dier	op	een	goede	plaats	terechtkomt"

	
Dierenexpert	Chris	Dusauchoit	benadrukte	bij	'De	Madammen'	waarom	het	zo
belangrijk	is	om	je	goed	te	informeren	voor	je	aan	een	hond	of	kat	begint.
	
Wat	is	nu	precies	een	broodfokker?	"Het	woord	zegt	het	zelf,	het	is	iemand	die
honden	 kweekt	 om	 den	 brode,	 om	 er	 geld	 aan	 te	 verdienen.	 Dat	 is	 iets
helemaal	anders	dan	iemand	die	honden	fokt	uit	liefde	voor	het	ras",	legt	Chris
uit.
	

Zo	herken	je	een	broodfokker
Volgens	Chris	zijn	er	drie	kenmerken	die	verraden	dat	je	met	een	broodfokker
te	maken	hebt.	"Je	herkent	broodfokkers	aan	een	aantal	simpele	kenmerken.
Kan	je	gewoon	kiezen	welk	dier	je	mee	naar	huis	neemt,	en	word	je	als
toekomstig	baasje	niet	op	de	 rooster	gelegd,	dan	heb	 je	 te	maken	met	een
broodfokker.	Vraagt	de	 fokker	 jou	niet	hoe	het	met	 je	kennis	gesteld	 is	over
honden	of	katten,	hoe	groot	je	tuin	is,	hoeveel	uren	tijd	je	hebt,	enzovoort,	dan
zit	het	fout.	Een	bonafide	fokker	geeft	je	het	dier	pas	mee	wanneer	hij	zeker	is
dat	zijn	dier	op	een	goede	plaats	terechtkomt."

"Broodfokkers	 hebben	 ook	 altijd	 meer	 dan	 twee	 rassen	 in	 huis.	 Ze
adverteren	 op	 sites	 met	 boodschappen	 als	 '40	 hondenrassen,	 19
kattenrassen',	en	dan	weet	je	dat	het	onmogelijk	is	om	die	dieren	correct	groot
te	brengen.	Puppy's	en	kittens	moeten	bepoteld	worden	van	zodra	ze	geboren
worden,	 ze	 moeten	 door	 mensen	 worden	 vastgepakt,	 ze	 moeten	 mensen
ruiken	 en	 horen.	 Ze	moeten	gesocialiseerd	worden	 voor	 ze	 naar	 een	nieuw
baasje	gaan."

"Bij	broodfokkers	zal	je	de	'ouderdieren'	niet	te	zien	krijgen.	Die	zitten	vaak	in
Oost-Europa	te	fokken	in	een	kippen-	of	konijnenhok	tot	ze	erbij	neervallen."
	
Bron:	 https://radio2.be/artikels/chris-dusauchoit-over-broodfokkers-een-
bonafide-fokker-geeft-je-het-dier-pas-mee-wanneer
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