Stichting
Dierenhulpverlening
Woerden en omstreken

Een hond uit het asiel

•

Ontdek welke spelletjes de hond graag
speelt zowel binnen en buiten.

U denkt erover om een hond uit het asiel te halen.

•

Spelen is een manier om energie kwijt

Een hele goede keuze, waarmee u een asielhond

te raken en versterkt de band tussen u

de kans geeft op een nieuw leven. In deze folder

en de hond

geven wij u enkele tips om nog meer plezier te
beleven aan uw nieuwe huisdier.

Wat te doen als u thuis komt
•

Geef de hond de tijd en ruimte om aan u en
het huis te wennen.

•

De eerste dagen kan hij wat onzeker en
nerveus overkomen, maar dit komt zeer
waarschijnlijk door de stress en gaat vanzelf

Wat te doen met (kleine)
kinderen?
•

toezicht bij elkaar.
•

Laat de hond de eerste tijd aangelijnd uit.

•

Wees vanaf het begin consequent en duidelijk

Zorg dat de hond begrijpt dat hij lager
in de rangorde staat dan het kind.

•

Betrek de kinderen, onder uw toezicht,
bij de opvoeding van de hond.

weer over.
•

Laat de hond en het kind nooit zonder

Voeding van de hond

in wat wel en niet mag.
•

Corrigeer onmiddellijk als de hond iets doet

•

koolhydraten, vitaminen en mineralen.

wat niet mag, pas uw strengheid aan aan de
hond

Uw nieuwe hond

•

•

•

Een compleet hondenvoer van een
goed merk is de beste voeding.

Geef de hond een vaste en veilige plek waar
hij met rust wordt gelaten.

Bestaat uit eiwitten, vetten

•

Geef kleine en middelgrote honden

Laat de hond aan een vaste dagindeling en

(muv puppies) 1-2 keer per dag eten,

aan vaste gewoontes wennen, dit geeft de

en grote honden minimaal 2 keer per

hond zekerheid.

dag.

•

Na de maaltijd is het belangrijk dat de

Gedragsproblemen

hond (minimaal 1 uur) rust krijgt.
•

Zorg ervoor dat er altijd vers water

•

beschikbaar is voor de hond.

opvoeding van de vorige eigenaren.
•

•

kunt opvoeden, en de omgang met uw
hond.

ingeënt.
In het paspoort staat precies vermeld

•

kunnen u altijd advies geven. Neem

moeten worden.

hiervoor contact op met ons

Ontwormen en ontvlooien kunt u verder

informatie/alarmnummer (0348) 41 42 42.

zelf thuis doen.
•

•

Onze vrijwilligers die zich gespecialiseerd
hebben in de herplaatsing van honden

welke inentingen wanneer herhaald
•

Ook zijn er speciale hondentrainingen waar
u geleerd wordt hoe u de hond het beste

De hond is door de Stichting ontwormd
en ontvlooid en door de dierenarts

•

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

Verzorging van de hond
•

Deze zijn meestal te wijten aan de

Het is goed om de hond regelmatig te
borstelen, want hiermee verwijdert u stof,

Wat te doen als de hond

dode huidschilfers en losse haren.

wegloopt

Wassen is minder goed voor de
hondenhuid. Mocht u de hond toch willen
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Sinds 10 februari1981 is de Stichting
Dierenhulpverlening Woerden en

•

Zorg ervoor dat de hond, ondanks dat deze

omstreken, met behulp van vrijwilligers, in

wassen, doe dit dan met een speciale

gechipt is, een penning draagt met uw

Woerden en omgeving werkzaam met als

hondenshampoo.

adres zodat iedereen weet waar hij thuis
hoort.
•

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

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

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

