Stichting
Dierenhulpverlening
Woerden en omstreken

Mogelijkheden van opvang
•

Buitenshuis: dierenpensions en specifieke

Wat kunt U nog verder doen
•

opvangcentra, raadpleeg hiervoor:
-

dierenarts

-

gouden gids

-

internet

-

persoonlijke ervaringen van

laten chippen om identificatie te
vergemakkelijken en te versnellen.
•

Bij familie of kennissen in huis.

•

Gewoon thuis.

Is uw dier gechipt, laat dan naast uw
telefoonnummer ook uw GSM nummer
registreren of een tweede

kennissen/familie
•

Het is van belang om uw huisdier te

telefoonnummer van b.v. een familielid.
•

Draagt uw dier een halsbandje met een
adreskokertje, zet dan bij uw eigen
adresgegevens tevens het

Mijn baasje gaat op
vakantie en ik dan?

Maak goede afspraken met de

telefoonnummer van de tijdelijke

tijdelijke verzorger over:

verzorger.

•

voeding

•

verzorging

•

medicatie

•

wat te doen als het dier ziek wordt of komt

Wat te doen als het dier
wegloopt
•

Maak van tevoren een goede

te overlijden

beschrijving zoals:

•

dierenarts en paspoort

-

kleur en tekening van de vacht

•

weglopen

-

lang, kort of gekrulde haren

•

bereikbaarheid van de eigenaar

-

ras

-

specifieke informatie zoals
bijzondere uiterlijkheden

-

leeftijd geslacht en/of
gecastreerd/gesteriliseerd

-

halsbandje

-

chipnummer en/of tatoeagenummer

-

karakter

-

naam

Mijn baasje gaat op vakantie en
ik mag mee!
Huisdier meenemen op vakantie, waar moet u
aan denken:

Hoe meer informatie, hoe groter de kans van

•

medicijnen als uw dier deze nodig heeft

herkenning

•

kennel en/of draagtas

•

Laat een goede foto achter bij de

•

voer, voeder- en drinkbak

verzorger zodat deze het dier kan

•

mandje of kleedje

identificeren en/of herkennen.

•

doggy bags, ofwel plastic tasjes/zakjes

•

borstel

Wat moet de verzorger doen

•

extra handdoeken

als het dier wegloopt?

•

halsband en riem

•

identificatie hanger

•

huisdierenpaspoort voor vaccinatiebewijzen

•

Stichting Dierenhulpverlening Woerden

en andere documentatie

e.o. en Amivedi bellen om het dier als
vermist op te geven en te laten
•
•

•

verplichte vaccinaties en/of gezondheids-

registreren.

verklaringen. Uw dierenarts zal u alle

Pamfletten met foto en beschrijving

informatie kunnen geven

ophangen.
Bij verblijf bij verzorger eigen buren en

Stichting Dierenhulpverlening
Woerden en omstreken

•

een recente foto

Sinds 10 februari 1981 is de Stichting
Dierenhulpverlening Woerden en
omstreken, met behulp van vrijwilligers, in
Woerden en omgeving werkzaam met als
hoofddoel het verlenen van hulp aan het dier
in de ruimste zin van het woord.

buren van eigenaar op de hoogte
brengen van vermissing.
•

Regelmatig in het asiel gaan kijken.

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

