Een konijn uit de opvang

Stichting
Dierenhulpverlening
Woerden en omstreken

U denkt erover om een konijn uit de opvang te

Wat te doen met (kleine)

halen. Dit is een hele goede keuze, waarmee

kinderen?

u een opgevangen konijn de kans geeft op
een nieuw leven. In deze folder geven wij u

•

Kinderen vinden konijnen heel leuk en

enkele tips om nog meer plezier te beleven

pakken ze graag op, echter een konijn vindt

aan uw nieuwe huisdier.

het helemaal niet leuk om opgepakt te
worden. Zorg dat er altijd toezicht is van een

Tip: omdat een konijn niet graag alleen is ,

volwassene als een kind bij een konijn zit, en

wordt aangeraden om 2 konijnen te nemen ipv

leer het kind dat het konijn het fijner vindt om

één.

zachtjes geaaid te worden terwijl het gewoon
op de grond zit.

Wat te doen als u thuis komt

•

Kinderen kan je ook betrekken in de
verzorging, geef het kind kleine taakjes,

•

•

Geef het konijn de tijd om aan zijn nieuwe

maar wel onder toezicht van een

omgeving te wennen. Zorg ervoor dat het

volwassene. Leer het kind ook rustig te zijn

dier zijn rust krijgt, en een veilig plekje

bij het konijn, het dier kan anders

heeft waar hij met rust gelaten zal worden.

schrikachtig worden van het kind.

Houd het konijn de eerste 14 dagen
gewoon in zijn hok, hierdoor kan het dier

Voeding van het konijn

rustig wennen aan zijn nieuwe omgeving.
•

Uw nieuwe konijn

Geef het dier in eerste instantie hetzelfde

•

Zorg dat er 24 uur per dag hooi aanwezig is,

voedsel als wat het gewend is. Vraag dus

hooi is een belangrijk onderdeel in de

wat voor voer het konijn in de konijnen-

voeding van het konijn.

opvang heeft gehad, en geef dit de eerste
paar dagen. Als u het konijn aan ander
voedsel wilt laten wennen, bouw dit dan
langzaam op.

•

Biks is van elk merk is aan te raden.

•

Geef het dier te allen tijde vers water.

Gedragsproblemen
•

Verzorging van het konijn

opvoeding van de vorige eigenaren.
•

•

•

Met geduld en energie zijn de problemen in
veel gevallen te corrigeren.

Geef het dier voldoende ruimte om zich
te kunnen bewegen. Een ruime ren in de

Deze zijn meestal te wijten aan de

•

Onze vrijwilligers die zich gespecialiseerd

tuin is ideaal voor het dier zodat het

hebben in de herplaatsing van konijnen

lekker kan spelen. Laat het dier per dag

kunnen u altijd advies geven. Neem

ongeveer 3 uur lekker spelen.

hiervoor contact op met ons informatie/

Konijnen vinden het leuk om te spelen,

alarmnummer (0348) 41 42 42.

dus leg eens een tak van bv. een berk in
•

het hok.

Wat te doen als uw konijn

Elk konijn dient ingeënt te worden tegen

wegloopt

Myxomatose en VHS (1 x per jaar, in het
voorjaar).
•

Een konijn is niet graag alleen, dus zorg
ervoor dat het dier een maatje heeft. De

•

Meld de vermissing direct aan de Stichting
Dierenhulpverlening Woerden e.o.

Stichting Dierenhulpverlening
Woerden en omstreken
Sinds 10 februari 1981 is de Stichting
Dierenhulpverlening Woerden en

beste combinatie is een gecastreerde

omstreken, met behulp van vrijwilligers, in

ram met een voedster.

Woerden en omgeving werkzaam met als

Veel gestelde vraag: Kan een konijn buiten
blijven als het vriest?
Ja, dat kan! Het hok dient echter wel goed
beschermd te worden tegen de koude wind
dmv een jutte (of plastic) zak.

hoofddoel het verlenen van hulp aan het dier
in de ruimste zin van het woord.

Informatie/alarmnummer:
(0348) 41 42 42
www.dierenhulpverleningwoerden.nl

