Een kat uit het asiel

Stichting
Dierenhulpverlening
Woerden en omstreken

•

Geef in het begin kleine porties voedsel. Dit

U denkt erover om een kat uit het asiel te

om de kans op maag-/darmklachten te

halen. Dit is een hele goede keuze, waarmee

verminderen.

u een asielkat de kans geeft op een nieuw

•

Zet de kattenbak op een vaste, rustige,

leven. In deze folder geven wij u enkele tips

goed bereikbare plaats, zodat de kat deze

om nog meer plezier te beleven aan uw

gemakkelijk kan vinden.

nieuwe huisdier.

•

Ook is het verstandig het dier meteen op de
kattenbak te zetten, zodat het dier weet waar

Wat te doen als u thuis komt
•

die staat.

Geef de kat de tijd en ruimte om aan zijn
nieuwe omgeving te wennen. Houd ramen

Wat te doen met (kleine)

en deuren gesloten, het dier kan in het

kinderen?

begin schrikachtig zijn, en de neiging
hebben om te vluchten.
•

Laat de kat en het kind nooit zonder toezicht
bij elkaar.

Zorg ervoor dat het dier zijn rust krijgt en
een veilig plekje heeft waar hij met rust

•

•
•

Zorg ervoor dat jonge kinderen niet de hele

gelaten zal worden.

tijd achter de kat aan lopen, en zo de kat

Houd de kat de eerste vier weken binnen,

onbedoeld pijn doen. Het kind begrijpt niet

zodat hij aan zijn nieuwe huis kan wennen.

dat een kat pijn kan voelen, en dat de kat
zich wil verdedigen.
•

Kinderen in de leeftijd van vier tot zes
begrijpen al veel meer van dieren, dus is het

Uw nieuwe kat

goed voor zowel kind als dier het kind kleine
taakjes te geven, zo leert het kind
verantwoordelijkheid. Houd echter wel
toezicht.

Voeding van de kat
•

Een kat is van nature een alleseter, het is

•

zodat de kat ook zichzelf kan vermaken

•

Het is natuurlijk gedrag van het dier om
zijn geur af te zetten, en de nagels te

dus belangrijk dat het dier voeding krijgt

slijpen. Een krabpaal is dus zeer

dat veel dierlijke eiwitten bevat.
•

Zorg voor voldoende speeltjes in huis,

gewenst.

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

•

Geef kittens meerdere malen per dag te

Gedragsproblemen

eten, dit omdat jonge dieren nog geen
grote hoeveelheden voedsel kunnen

•

verwerken.
•

Bij de leeftijd van ongeveer een halfjaar

opvoeding van de vorige eigenaren.
•

kunnen ze minder vaak gevoerd worden,
twee keer per dag. Ook mag het voer dan
minder energie bevatten.
•

Deze zijn meestal te verwijten aan de

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

•

Onze vrijwilligers die zich
gespecialiseerd hebben in de

Zorg dat er te allen tijde vers water staat

herplaatsing van katten kunnen u altijd

voor de kat.

advies geven. Neem hiervoor contact op
met ons informatie/alarmnummer

Verzorging van de kat

(0348) 41 42 42

Stichting Dierenhulpverlening
Woerden en omstreken
Sinds 10 februari 1981 is de Stichting
Dierenhulpverlening Woerden en
omstreken, met behulp van vrijwilligers, in

•

De kat is door de Stichting ontwormd,

Wat te doen als de kat

ontvlooid en door de dierenarts ingeënt.
•

In het paspoort staat precies vermeld
welke inentingen wanneer herhaald
moeten worden.

•

Ontwormen (2x per jaar) en ontvlooien ( in
de zomermaanden elke maand) kunt u
thuis zelf doen.

Woerden en omgeving werkzaam met als
hoofddoel het verlenen van hulp aan het dier

wegloopt
De kat is gechipt, dus zorg ervoor dat u het
identificatie nummer bij de hand heeft om bij
vermissing door te kunnen geven aan de
telefoniste van de Stichting
Dierenhulpverlening Woerden e.o.

in de ruimste zin van het woord.

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

