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Voorwoord geschreven door Tessa; 

Mag jouw hond ook echt hond zijn?  

Een  wolvenfamilie functioneert op een manier die goed te vergelijken is met onze eigen 
menselijke familie, nl. wij respecteren onze ouders ook simpelweg omdat we door hen zijn 
opgevoed. De ouders zorgen voor de kinderen/pups. De kinderen/pups weten zich 
gesteund door de ouders en er ontstaat een relatie van vertrouwen. 
Wolven oefenen geen recall, zit, lig, apporteer met hun pups. Ook mensen oefenen geen 
“hier komen” 10 keer na elkaar, elke dag minstens 5 minuutjes oefenen … met hun 
kinderen. Kun je je het al voorstellen, belachelijk, niet? 
Toch doen we dit nog steeds met onze honden. Ook al “begrijpen” we dat het niet meer 
om dominantie gaat, toch zitten we nog steeds vast in de oude gewoontepatronen om “de 
hond onder controle te houden.” 

Op wandeling willen we dat hij naast ons loopt. Waarom? 
Hij mag wel even snuffelen maar niet te lang en zeker niet als daarvoor de lijn te kort is. 
Waarom? 
Als we staan te praten met iemand moet hij ondertussen zitten. Waarom? 
Voor we de deur opendoen moet hij eerst zitten. Waarom ? 
Voor hij een snoepje krijgt moet hij eerst een trucje doen. Waarom? 
Wij moeten eerst eten, de hond later pas. We doen alsof  we uit zijn bak eten, moeten die 
altijd af  kunnen pakken of  heb sommige zelfs horen zeggen in de bak spugen!  
WAAROM!? Hoe zou jij het vinden als iemand steeds je bord af  zou nemen of  met zijn 
handen aan jouw eten zou zitten? 

Het kan allemaal anders! 
En wat nog veel belangrijker is: anders werkt beter! 
Afstappen van controle betekent niet dat er anarchie zal heersen in je gezin, of  dat de 
honden de huisregels niet meer zullen respecteren. Het betekent dat er plaats wordt 
gemaakt voor wederzijds vertrouwen. Afstappen van controle betekent ook meer plaats 
maken voor de eigenheid van de hond, om zijn persoonlijkheid te laten ontwikkelen. 
Een hond die minder wordt gecontroleerd maar eerder wordt begeleid, zodat hij kan 
omgaan met vrijheden die wij hem kunnen geven, ontwikkelt meer zelfvertrouwen EN 
vertrouwen in zijn mensen, omdat onze relatie dan veel meer gelijkt op de natuurlijke 
relatie tussen pup en vader of  moeder. 
Ben ik dan tegen oefeningen doen met je hond? Natuurlijk niet! Maar voor mij is dat spel, 
en spel is niet te verwarren met de “ernst” van dagelijkse situaties. In het dagelijks leven, 
thuis en op wandeling, geef  ik er de voorkeur aan dat honden weten dat ze steeds op hun 
baasje kunnen rekenen, dat ze de wereld mogen exploreren en zichzelf  ontwikkelen, en dat 
het baasje altijd achter hun staat, een oogje in het zeil houdend, en met de juiste 
begeleiding waar het nodig is om te helpen situaties aan te kunnen. 



Ik merk op de manier hoe ik mijn 6 (getraumatiseerde) honden begeleid  
Dat ze mij vertrouwen en steun bij me zoeken en daaraan kun je zien dat ze je ten volle 
liefhebben!  
Dit is volgens mij de essentie van opvoeden, ervoor zorgen dat je kind of  je hond (of  
voor wie je ook zorgt) durft zichzelf  te ontplooien, wetende dat hij/zij indien nodig steeds 
kan terugvallen op jou. Door dit mee te geven in de opvoeding geven we eigenlijk een 
ENORME vrijheid: de vrijheid tot zelfontwikkeling. 
Wat krijgen we hiervoor terug? Een relatie die met geen woorden te 
beschrijven is, diep vertrouwen van iemand die we lief  hebben, en bovenal 
kunnen we dan getuige zijn van het ontplooien van een persoonlijkheid, dat is 
meer dan genoeg voor mij. 
Wij begrijpen amper onze honden (de meeste toch) laat staan dat onze honden ons 
begrijpen en wat er altijd van hun verwacht wordt, want voor menig mens is het toch maar 
een hond en moet de hond zich aanpassen aan hun levensstijl. Dan neem aub geen hond!  
Honden horen bij ons levenspad, geen dier ter wereld is in staat zo een unieke relatie met 
ons aan te gaan. Honden passen in ons leven omdat zij net als wij door hun sociale karakter 
behoefte hebben aan gezelschap. Mens en hond herkennen elkaars emoties waardoor 
wederzijds diepe verbondenheid mogelijk is ❤  
 

(1) Algemene info voor transport; 

Breng de volgende spulletjes mee voor het 
ophalen: 
-Het verplichte sliptouw wordt met de adoptie mee geleverd 
dus daar hoef  je niet zelf  voor te zorgen. 
Koop als je thuis bent liefst een goed passend 
antionsnappingstuigje en gebruik het sliptouw de eerste 
weken als extra veiligheid met uitlaten. Halsbandjes zijn niet 
veilig genoeg, kan te makkelijk over het kopje schieten als hij 
schrikt en weg wil rennen! Veiligheid voor alles!!! 
Honden worden door ons naar de auto gebracht.  
Breng de volgende spulletjes mee; 
-oude handdoeken of  plaid voor eventueel een ongelukje in 
de auto. 
-als je van ver komt beetje water en een bakje. 
-envelopje met gepast geld met de originele naam van de 
hond of  kat erop zodat ik de chauffeurs kan betalen.  
*Het beste is om meteen naar huis te rijden en onderweg zeker NIET te stoppen. De 
hondjes zijn natuurlijk onder de indruk van de reis en weten niet wat hun overkomt en ik wil 
geen ongelukjes met honden die per ongeluk los schieten.. 
Dus daarom beter een ongelukje in de auto dan een hondje dat weg schiet en nooit meer 
gevangen kan worden. Zie later stukje over “Waar is onze Eddy”... 



Het is dus ten strengste verboden onderweg te stoppen! Bij thuiskomst, voordat je uit 
stapt, zorg je er voor dat hij/zij niet weg kan glippen. Pas als alles zeker en veilig is, draag hem/
haar naar binnen en zet hem daar pas neer. Later volgt nog een speciaal stukje over de 
veiligheid. Heeeeeeel belangrijk!!!! 

*Wees de eerste weken extra voorzichtig met jullie schatjes. Ze zullen erg moeten wennen aan 
alle nieuwe dingen die hun nu gebeuren en ze kunnen ook nog gestressed zijn. Extra 
voorzichtigheid ivm weg schieten is dus zeker aan te raden! 
Ga ook nog niet meteen wandelen! In ieder geval niet voordat je een goed (anti-
ontsnappings) tuig hebt. Je kunt die bestellen op de www.donatieshop.nl. Een deel van de 
opbrengst gaat naar het goeie doel! 
Kijk naar je hond en voel aan wat al kan en wat nog niet. De een is sneller en makkelijker dan de 
ander. Bij wat je ook doet, hou de veiligheid en het welzijn van je schat altijd in de gaten. Is iets 
nog te eng? Niet doen!  

*Natuurlijk hebben de meeste honden nog een heerlijke sheltergeur bij zich. L’eau de Sheltèr! 
Voor ons is die misschien niet zo prettig en willen we meteen gaan wassen en fris laten ruiken! 
Maar voor de hond is deze eigen geur vaak nog heel belangrijk en dat om 2 redenen. Ten eerste 
is de eigen geur vaak nog het enige bekende wat ze bij zich hebben in deze enge nieuwe 
wereld, hun eigen houvast. Ga je die weg wassen is naast het trauma van het wassen (ze zijn nog 
nooit gewassen!) ook nog eens dat laatste beetje houvast weg met alle gevolgen van dien. Nog 
meer stress/angst en het wennen duurt vele malen langer.. Daarnaast zijn de honden voor 
vertrek ontvlooid, dus ga je wassen is die bescherming ook meteen weer weg. Niet doen dus! Je 
mag gerust wat droogshampoo voor honden gebruiken of  ze vieze plekken met een washandje 
poetsen maar ga ze niet meteen douchen. 

*Door verandering van voer, stress en ook de ontwormingspil die ze nog voor vertrek krijgen 
kunnen de meeste hondjes diarree krijgen. Soms zelfs met bloed erbij. Op zich niets om je 
zorgen over te maken, heel normaal. Geef  ze dan een paar dagen gekookte witte rijst met goed 
doorgekookte kip, of  de beroemde wortelsoep van tante Tessa (recept zie verderop) en ga daarna 
langzaam brokjes bij voeren. Vooral niet teveel voeren. Beter te weinig dan teveel. Mocht de 
diarree niet over gaan vang van 3 dagen poep op en laat dit onderzoeken door de dierenarts. Dat 
kan dan giardia zijn. Ook niks ergs en is met een kuurtje Panacur (5 dagen) of  indien nodig 
een sterker middel met metrodinazol (bv Metrobactin) als de Panacur net niet voldoende 
zou werken heel goed op te lossen. De meeste honden krijgen last van diarree, dus loop niet te 
lang door met diarree!!! Giardia is niets engs of  ergs, maar je moet het wel even op tijd 
aanpakken. Laat je ook niet gek maken door een dierenarts met spookverhalen, geloof  me, 
ik heb hier heel veel ervaring mee en het valt allemaal reuze mee!! Bij twijfel altijd ons om raad 
vragen! 
Geef  als snack ook alleen natuurlijke producten zoals varkensoren of  kophuid. Geen 
Dentasticks of  andere chemische troep, dat werkt diarree echt in de hand. 
De brokken die ze in Griekenland of  Roemenie krijgen hebben we hier niet dus koop gewoon 
brokken die jij wil gaan geven en kijk of  ze dat lekker vinden. Geef  ook voldoende, tenminste als 
ze geen diarree hebben, de meesten hebben chronisch honger en je mag gerust meer geven 
dan wat op de verpakking staat zolang het nodig is. 



*Ik slaap de eerste nachten altijd bij een nieuwe (opvang)hond. Vooral pupjes die 
ineens alleen zijn maar ook volwassen honden kunnen zich erg verdrietig voelen als ze ineens 
helemaal alleen zijn. Bouw dit dus op en kijk hoe jouw hondje gaat reageren en speel daar op in. 

*Ik raad aan ook te beginnen met CBD olie. Dat is ontzettend goed voor angst, stress en 
de algemene geestelijke en lichamelijk conditie van de hond maar wordt ook voor mensen 
gebruikt. Mijn honden en opvanghonden hebben er altijd veel baat bij. Ik heb een nieuwe 
leverancier gevonden en achter dit merk sta ik 100%. Er is veel troep te koop, je kunt het 
tegenwoordig al bij Kruidvat kopen maar niet doen! Daarvan kan ik de werking niet garanderen. 
De beste olie kun je online bestellen op www.hempishop.nl of  via mij dan kan ik een flesje voor 
je meebrengen met ophalen. Het kost 17,50 euro en je doet er heel lang mee. Wil je dat ik er een 
voor je mee breng laat me dat dan weten. 

*Zindelijk maken/worden is niet zo moeilijk. Alle hondjes krijgen uiteindelijk wel door 
dat ze het buiten moeten doen. Ongelukjes zullen zeker gebeuren, negeer dat maar beloon 
uitgebreid als het buiten wel lukt. Meestal de eerste tijd ook nog niet met uitlaten maar in de 
tuin. Een hond is kwetsbaar als hij plast of  poept en tijdens een wandeling is het nog veel te 
spannend om dan iets te doen. Dus je kunt terug komen na een uur lopen en dan gaat hij leuk 
binnen plassen en poepen. Heel normaal! Wees blij als hij het al in de tuin gaat doen. Tijdens 
wandelingen dat komt met de tijd wel. Word nooit boos of  gestressed, dat maakt het alleen 
maar erger! Gewoon opruimen en nergens op reageren.  

*Bijna geen hond is gewend aan lopen aan de lijn. Je mag in sommige gevallen blij zijn 
als je de eerste keer het einde van de oprit haalt. 
Heb ook hierin geduld en bedenk, alles is nieuw en eng. Autos, fietsers, voetgangers, allemaal 
heel erg spannend en misschien eng. 
Heb geduld en wees zeer voorzichtig dat hij in angst niet los kan schieten. Gebruik dubbele 
zekering, het beste is een goed tuigje plus het sliptouw als extra zekering. 

*Voor de eerste dagen verlang en verwacht niet teveel van je hond. Heel de wereld 
staat op zijn kop en geef  vooral rust en ruimte. Transport is lang en zwaar voor ze dus geef  extra 
rust! De een reageert juist heel hyper terwijl de ander veel wil slapen. Respecteer dit. 
Kraambezoek liever niet in de eerste dagen! Ook hiervoor geldt dat elke hond weer anders is 
maar heb je een hond die nog heel onder de indruk is van alles wat er gebeurt wees dan extra 
voorzichtig en begripvol. Sleep hem/haar ook niet meteen overal mee naartoe. Teveel indrukken 
geeft teveel problemen, ook later! 

*Alle hondjes zijn voldoende geent. Ze hebben de cocktailentingen gehad, de rabies en zijn 
ontwormd en ontvlooid voor vertrek. 
In nederland en belgie krijgen pups met 6, 9 en 12 weken 3 entingen. Omdat onze hummels 
vaak al ouder zijn voordat ze werden gevonden volstaan 1 of  2 entingen dus ga NIET bij 
enten, ook al zegt jouw dierenarts misschien dat het wel moet! De weerstand na de stress van 
transport is sowieso al laag en nog bij laten enten brengt je je schat in gevaar, dus NIET DOEN! 
De enige 2 entingen die ze soms niet hebben gehad zijn de ziekte van weill (sommigen hebben 
dat wel gehad dus laat het paspoort checken door je da) en de kennelhoest. Dat kun je later nog 
laten doen maar zeker niet binnen de eerste maand! Ik ben sterk tegen over-enten. Mijn honden 
krijgen na de eerste 2 jaar geen entingen meer en dat is ook echt niet nodig. Als je wil weten of  je 
hond nog voldoende beschermd is kun je altijd een titertest vragen. Die maakt onnodig duur 



enten overbodig. Ook niet meer ontwormen en ontvlooien binnen 2 weken! Teveel van die 
chemische troep is zo slecht..  
Volwassen honden en pups vanaf  6 maanden hebben de bloedtesten gehad. We 
adviseren om zeker de volwassen honden na 6 maanden nog eens te controleren 
op middellandse zeeziektes! Bloedtesten zijn altijd een momentopname en geen 
garantie! 
Volwassen honden zijn gesteriliseerd (meestal volgens de laparoscopic methode 
dus met klein sneetje en behoud van baarmoeder) of  gecastreerd.  

NIEUWE REGELS VOOR HONDEN EN KATTEN IN NEDERLAND EN BELGIË! 

Met ingang van 15 oktober 2021 gelden er strengere regels voor de invoer van een hond of  kat 
uit het buitenland naar Nederland en België.  
Voorheen konden nederlanders nog zelf  de chip registreren bij een databank zoals bijvoorbeeld 
de NDG. Dat is nu niet meer mogelijk! Net zoals in België moeten nederlanders nu ook naar de 
dierenarts voor de registratie van de chip EN het UBN nummer van Stichting Pandora. 
(6486666) Dit doen ze zodat men altijd de oorsprong van elke hond kan achterhalen, iets wat 
eigenlijk alleen maar goed is! 
In de TRACES-papieren, dat zijn de transportbrieven die met het transport mee komen, staan 
vertrek en eindbestemming van elk dier. Die papieren staan op naam van de stichting dus blijven 
bij ons. 
Steekproefsgewijs kan de NVWA controles houden in Nederland, zij willen dan dus paspoort en 
natuurlijk de hond/kat zien ook! In België zijn voor zover ik weet nog geen controles maar dat 
kan altijd nog gaan komen. Zorg dus gewoon dat je alles netjes volgens de regels doet.  
Dit UBN en het EU-paspoort heb je nodig als je BINNEN 2 WEKEN na aankomst 
van de hond of  kat naar de dierenarts gaat om de chipregistratie te voltooien. Dit 
is verplicht BINNEN 2 WEKEN!  
Doe dat asjeblieft op tijd, anders nemen ze contact op met ons! 
Sowieso bij vragen, altijd contact opnemen met ons als je vragen hebt!!! 
Voor nu wens ik iedereen veel voorpret!! 
 

(2) Honden en kinderen 

Hoe leuk is het niet als je kind samen met je 
hond op kan groeien! Beste vriendjes worden en samen 
alles delen! 
Dat is geweldig toch? 
MAAR als je denkt dat dit vanzelf  gaat en je hier zelf  als 
volwassene niet in hoeft te investeren heb je het mis.. 
Zowel een kind als een hond voedt zichzelf  niet 
op. Beiden zul je moeten leren wat de regels zijn en beiden 
op een positieve manier. 
Die leuke fluffy puppy waar je eerst alles mee kon gaat 
puberen, net zoals mensenkinderen gaan puberen. En als 
je niet vanaf  het begin duidelijke regels stelt aan zowel je 



pup als aan je kinderen gaat het gegarandeerd mis! Ook een volwassen hond als die net in je 
gezin komt zal de regels moeten leren en het begint altijd met het instrueren van je kinderen. 
Een hond is namelijk geen speelgoed waar de kinderen maar alles mee kunnen en moeten 
kunnen doen! Waar een kleine pup nog van onder de indruk is, zal een puberhond of  volwassen 
hond ook zijn grenzen gaan aangeven en dat is niet meer dan normaal!  
Dus leer je kinderen wat ze wel en zeker wat ze niet moeten doen bij je hond. 
Dus niet in hun mand of  bench laten liggen, dat is veilig terrein voor de hond en dus 
verboden voor de kinderen! 
Ook niet storen als de hond eet of  op een botje kauwt. Soms denken mensen dat ze maar alles af  
moeten kunnen pakken van een hond maar zou jij het leuk vinden als jouw bord met eten 
telkens weg gepakt werd en je maar moet hopen dat je het terug krijgt? Sommige honden 
hebben geen moeite met iets afpakken maar je kinderen mogen nooit iets afnemen. Als de 
hond slaapt, niet aankomen! 
Jij bent als volwassene verantwoordelijk voor de veiligheid van zowel je kind als je hond.  
Laat kinderen ook nooit een hond op pakken of  dragen. Veel honden vinden dit gewoon niet 
prettig en als ze nog klein zijn laten ze dat vaak toe, maar pubertjes zullen gaan zeggen dit wil ik 
niet en gaan grommen! 
Je hond geeft zelf  de grens aan, jij als verantwoordelijke zult deze grens moeten respecteren en je 
kinderen leren hetzelfde te doen. 
Misschien heb je wel eens ooit het waargebeurde verhaal gehoord van de lieve golden retriever, 
al jaren lid van een gezin met kinderen. Op een gegeven moment heeft deze schat een van de 
kinderen gebeten en werd hij naar de dierenarts gebracht en kreeg een spuitje... Nadat alles 
voorbij was zag de dierenarts iets in het oor van de 
arme hond.. Bij onderzoek bleek dat deze mop 
meer dan 50 nietjes in zijn oor had! Sommigen 
al roestig dus die zaten er al langer! Bij het 51ste 
nietje was het dus gedaan met het geduld van het 
arme dier en heeft hij gehapt...  
Laat dus NOOIT een hond alleen bij je 
kinderen!!! Je kinderen weten misschien niet beter 
en denken niet na, maar jij kunt dat wel. 
Kortom; jullie zijn als ouders 
hoofdverantwoordelijk voor zowel je kind als 
de hond! Pak je het goed aan en leer je beiden, 
heb je straks een vriend voor het leven!! 

(3) De Puppypuberteit ( 6 tot 9 
maanden) 

Je puppy staat op het punt een metamorfose te 
ondergaan. Hij wordt volwassen! Kun je je dat nog herinneren? Hormonen, rebellie, verwarring, 
nieuwsgierigheid ....... in één woord, DE PUBERTEIT😎  een opwindende tijd  
maar niet altijd even leuk. Puberteit geldt ook voor je pup. 

Als hij 6 maanden oud is gaan de hormonen door zijn aderen gieren, krijgt hij te maken met 
een verwarrende mix van interne signalen: onderzoeken, verbergen, benaderen, terugtrekken, 



bazig zijn, overgave....... als hij een kind was, zou hij een raar kapsel nemen en jou uitlachen om 
je klederdracht, maar hij zou nog nerveus zijn als je niet thuis bent! Tel bij deze kenmerkende 
groeistuipen het ontwaken van rasspecifieke instincten op die veedrijvers vertellen te drijven, 
jagers om te jagen, bewakers om te bewaken, trekkers om te trekken enzovoorts...... 
Je komt dan in een volslagen hondenchaos terecht, en hij is alleen nog maar zijn melktandjes 
aan het slijpen 😊  
Dus dan zit je daar met een hond, volgepompt met hormonen, enorm veel energie en 
verlangens, lijkt wel of  ie bananen in zijn oren heeft want hij negeert alle commando’s en is 
soms opstandig en wild........kinderen krijgen bang want die eerst oooooo zo lieve pup lijkt ineens 
wel een monstertje😳  
Hij kent normaal alle commando’s maar negeert selectief  
Happen, springen, trekken aan de lijn 
Alleen thuis gaat ie slopen 
Etc..... 
Hier is dan ook de fase waar de meeste baasjes het opgeven en de hond weg moet!!!!! 
En dat is zoooooo jammer want het moeilijkste om in bedwang te houden is niet je hond, maar 
je eigen zelfbeheersing. Het is zeer belangrijk dat je de juiste houding hebt. Wij mensen 
willen alles zo graag onder controle hebben en we willen dat onze honden komen als ze worden 
geroepen, dat ze rustig blijvende opwindende situaties en dat ze hun wilde impulsen in bedwang 
houden! Maar deze jonge honden weten niet beter, willen spelen, lol hebben.......ze zijn vaak niet 
onder de indruk van jouw frustratie .......sommige vertonen misschien angst maar de meeste 
honden denken dat een schreeuwend, stampvoetend baasje wil spelen, en dat je juist het tempo 
van het spel verhoogd.... net als jouw bloeddruk😂  
Aan alle lieve adoptanten, aub als het niet lukt vraag ons tijdig om raad! 

 

(4) Bewustwording/verantwoordelijkheid 

Wanneer de hond eenmaal bij je thuis is, is het belangrijk de hond rustig en op zijn eigen 
tempo aan zijn nieuwe leven te laten wennen. Laat de hond de eerste weken alleen maar op zijn 
gemak raken en verwacht niet teveel van hem.  
Laat de hond langzaam aan kennis maken met het leven zoals dat er in zijn nieuwe gezin 
uitziet. Neem de tijd de hond te leren kennen, en geef  de hond de kans jullie en leefomgeving te 
leren kennen. Het opbouwen van vertrouwen in elkaar en het smeden van een band kost 
tijd en aanpassing bij zowel hond als eigenaar. Neem en geef  hiervoor ruim de tijd. 
De eerste weken is de hond bij jullie thuis, gaat hij mee op zijn dagelijkse korte  rondjes en wordt 
er gewerkt aan de band en het vertrouwen. Forceer niets. Ga na hoe de hond reageert op alle 
dagelijkse dingen die in het betreffende gezin voorkomen en leer elkaar steeds beter kennen. 
Ontdek samen wat de hond leuk vindt om te doen. Is dit rustig snuffelen tijdens uitlaatrondes, 
zijn het balspelletjes op het veldje in de buurt, spelen met andere honden, of  lekker op de bank 
liggen? Het kan van alles zijn, ga na waar de hond blij van wordt en van op zijn gemak raakt. 
Laat de hond zoveel mogelijk fijne ervaringen opdoen. 
Vervolgens wordt het leven steeds meer uitgebreid. De hond gaat mee naar verschillende 
plaatsen, er komt visite in huis, de hond wordt even alleen gelaten, er wordt een bezoekje aan de 



dierenarts ingepland, er wordt kennis gemaakt met andere 
honden enzovoorts. Alles op het eigen tempo van de 
hond en passend in het leven van het gezin.  
Biedt de hond altijd steun wanneer hij angstig is. Het fabeltje 
dat een hond genegeerd moet worden wanneer hij angstig is, 
is allang achterhaald. Ook honden vinden het, net als 
mensen, fijn wanneer ze merken wanneer ze er niet alleen 
voor staan en dat er iemand is om ze te steunen. Praat rustig 
tegen de hond, laat hem dicht bij je zijn.  
Ga de hond nooit bestraffen wanneer hij anders reageert 
dan je verwacht had of  zou willen, maar ga na waarom je 
hond zo doet en ga werken aan de onderliggende 
oorzaak!  

Succes en wij zijn er steeds om te helpen! Wacht niet te 
lang als er bepaalde issues zijn om ons om raad te vragen!!! ❤🐾❤  

 
5) Help! Onze pup bijt !!!!!! 

Net als baby’s hebben pups de neiging alles met hun mond te onderzoeken. Daarbij kunnen ze 
flink hard bijten of  kauwen. Wanneer dan onze handen of  enkels het onderwerp van onderzoek 
zijn, zijn we daar niet blij mee. Voor kleine kinderen is het vaak reden om angstig in snikken uit 
te barsten. Gelukkig kunt u dat bijtgedrag in goede banen leiden. Honden hebben een 
aangeboren behoefte om de wereld om zich heen te onderzoeken. Neem een hond mee naar 
een voor hem vreemde omgeving en hij zal onmiddellijk de omgeving gaan verkennen. Dat is 
ook heel belangrijk, want dieren moeten weten waar mogelijk gevaar dreigt, waar een veilige 
plek is om te schuilen of  waarheen ze kunnen vluchten. Vervolgens zullen ze uitvogelen waar wat 
te eten valt. Honden gebruiken bij dergelijke waarnemingen hun zintuigen, zoals ogen, oren en 
neus. Hoewel ze overal aan snuffelen wat maar informatie kan bevatten, doen ze een ding niet, 
ze gaan niet overal op kauwen. Dat gedrag is voorbehouden aan pups, die net als jonge kinderen 
sterk de behoefte hebben om de wereld vooral met hun mond te onderzoeken en eigenlijk ook 
nergens van af  kunnen blijven, alleen zijn pups als het ware “gehandicapt”zij hebben alleen een 
mond ter beschikking, doordat ze zonder handen op de wereld zijn gekomen. Hun mond is dus 
hun voornaamste informatiebron!!!!! Onze pup moet op ons oefenen. Vaak leidt de 
onderzoekingsdrift van pups tot problemen. In de vrije natuur zijn er botten, takjes, steentjes 
en torretjes om op te bijten en te onderzoeken en er zijn broertjes en zusjes, ouders en volwassen 
roedelgenoten om mee te spelen. Bij ons in huis komt de pup dat allemaal te kort! Er zijn alleen 
maar “verboden voorwerpen”zoals stoelpoten, sloffen, kinderspeelgoed, planten, wasgoed en 
schoenveters. In plaats van behaarde soortgenoten zijn er “blote” mensenarmen en 
kinderhandjes. Waar normaal roedelgenoten een pup leren hoe hard ze wel of  niet mogen 
bijten, moet een jong huishondje dat bij ons is, meteen al leren door op ons te oefenen. Zijn 
onderzoek leidt echter vooral tot straffen en verbieden, gemopper en krijsende kinderen. Geloof  
me, de mensenwereld is voor een pup geen pretje! Gelukkig is het jonge diertje er 



helemaal op ingesteld te leren hoe hij met die mensenwereld moet omgaan. Alleen moeten wij 
dan ook wel weten hoe we hem dat moeten leren! Want mopperen, straffen en huilen helpt 
helemaal niets!! Het jachtinstinct moet worden geoefend!  
Buiten de diepe behoefte om alles met de mond te onderzoeken, hebben pups nog een reden om 
overal op te kauwen: het wisselen van tanden en kiezen. Kauwen lijkt de pijn wat te 
verzachten en daarom kauwen pups graag op van alles en nog wat. Pups wisselen vrij constant, 
vanaf  een week of  drie tot een maand of  vijf  / zes. Een lange periode waarin er behoorlijk wat 
schade aan meubels en andere voorwerpen kan ontstaan. Pups en jonge, opgroeiende honden 
oefenen hun jachtinstinct op alles wat beweegt. In de vrije natuur jagen ze elkaar achterna, 
vlinders, vogels of  reptielen. Alles wat beweegt en niet op hen afkomt, is een prooi. Alles wat 
snel beweegt, moet nagejaagd worden. Wat valt er bij ons nu helemaal te beleven? Niets anders 
dan wapperend wasgoed, broekspijpen of  onze lange jas en vrolijk zwiepende schoenveters. En 
wat dacht je van rondrennende, schreeuwende kinderen of  schichtig wegschietende katten? Die 
zijn als alternatief  voor een vluchtend konijn zo gek nog niet. En een ongeduldig wiebelend 
been? Ook best inspirerend voor een pup die niets anders heeft in onze mensenwereld om zijn 
jachtkwaliteiten op te oefenen! Een onderdeel van de jacht is aanvallen en bijten. Niet vreemd 
dat een klein kind in snikken uitbarst als dat kleine wolbaaltje het achtervolgt en het met een 
wilde sprong te pakken neemt. Omgekeerd, kunt u zich voorstellen dat trekken aan de staart of  
vallen over de hond kan leiden tot een bijtactie van de hond? Als pups elkaar bijten of  in 
elkaar’s staart hangen( wat op zich natuurlijk een enig spelletje is ) en dat gaat te hard, dan 
kermen ze om aan te geven dat het pijn doet (of  in elk geval té hard is) en soms bijten ze dan 
terug. Dat is volstrekt normaal! Dus als een jonge hond ons kind bijt omdat het de hond per 
ongeluk of  uit onwetendheid pijn doet, noemen we hem vals. En inderdaad kan de omgang met 
kinderen op den duur leiden tot agressief  gedrag als die omgang gebaseerd is op onbegrip, pijn 
en plagen! Mopper niet, maar zorg voor alternatieven!!! Voorkomen is beter dan genezen, dat 
gaat al helemaal op in dit soort gevallen. Hoe minder u op uw pup of  opgroeiende hond hoeft te 
mopperen of  hem iets hoeft te verbieden, hoe beter (en des te fijner voor u, het is niet leuk om 
alleen maar de berispende boeman te zijn!) Met een beetje begrip voor hoe de wereld van een 
pup werkt en met wat moeite kunt u heel veel problemen voorkomen. De pup leeft 
noodgedwongen in onze mensenwereld, we zullen dan ook moeten zorgen dat hij zijn 
natuurlijke behoeften verantwoord kan uitleven. 
Want alleen maar onderdrukken van die behoeften leidt tot helemaal niets behalve tot stress. Het 
is niet eerlijk van een pupje te verwachten dat hij weet hoe hij zich aan de mensenwereld moet 
aanpassen!! Het is aan ons mensen om ervoor te zorgen dat wij voldoende alternatieven aan 
een hond bieden die hem de kans geven zich op een voor hem normale wijze te ontwikkelen! 
Voorkom bijtgedrag. Zorg voor afleiding en speeltjes die de behoefte aan kauwen bevredigen. 
Door gek te doen en te jubelen en door te zorgen dat u net iets sneller bent dan de pup bij het 
pakken van de speeltjes, is het heel makkelijk om te laten merken dat die speeltjes belangrijk zijn 
om te hebben. Zo maakt u de pup gehecht aan zijn eigen speelgoed en lopen uw meubilair en 
kledingstukken minder gevaar .Als de pup nog maar net in huis is, zorg dan dat er zo weinig 
mogelijk “verboden voorwerpen” binnen het bereik van uw pupje zijn, zoals planten of  andere 
dingen op de grond, rondslingerend kinderspeelgoed etc. Bijt de pup te hard, roep dan hard 
“AU”en kijk hem strak aan. Pups leren van elkaar op dezelfde manier dat ze te hard bijten. Ze 
weten nog helemaal niet wat hard of  zacht is. De reden waarom ze zulke vlijmscherpe tandjes 
hebben waar ze in feite niets aan hebben, is waarschijnlijk alleen maar om zo snel mogelijk te 
leren hoe hard ze mogen bijten. Het kermen van een “slachtoffer” maakt dat ze heel vlug 
duidelijk. Straf  de pup niet als hij te hard bijt, want dat kan bij een zelfzekere puppy agressie 
uitlokken en een bang puppy wordt alleen maar onzekerder en kan op den duur angstagressie 



gaan vertonen. Het bijten doet zich meestal voornamelijk voor tijdens het spelen, door dan 
“AUW”te roepen en het spel onmiddellijk te staken, leert uw pupje al snel dat NIET bijten de 
enige manier is om u aan het spelen te houden. Zorg dat spullen die toch onweerstaanbaar 
aantrekkelijk blijken, buiten zijn bereik staan. Ooit zullen ze hun aantrekkingskracht op de pup 
verliezen en kunt u ze weer op hun plaats zetten.Heeft uw pup er groot plezier in om uw veters 
uit uw schoenen te trekken of  in uw wapperende kleding te hangen, leid hem dan af  door een 
geluid te creëren (kuchen, een krant verfrommelen o.i.d., wees inventief!) waardoor hij even 
vergeet wat hij ging doen en gooi daarna bijv. z’n balletje door de kamer zodat hij zich daarmee 
bezig gaat houden. LET OP: niet het weggegooide balletje is de afleiding! Anders leert u hem 
dat hij alleen maar aan uw stoelpoten hoeft te gaan knagen om te zorgen dat u met hem gaat 
spelen. Dus EERST afleiden en DAN pas een aantrekkelijk alternatief  bieden. Verder helpt 
voorkomen ook natuurlijk: schoenen met klittenband of  instappers zijn niet leuk t.o.v. schoenen 
met veters etc.. Zorg dat kinderen zich rustig houden als de pup in de buurt is. Rennen en wilde 
bewegingen maken een pup óf  bang óf  inspireren hem tot wilde bijtspelletjes. En beide emoties 
zijn ongewenst als reactie op kinderen.GEEF DE PUP AANDACHT ALS HIJ RUSTIG EN 
LIEF IS EN JUIST NIET ALS HIJ OPGEWONDEN IS !!!!!!!!!!!!! 
Anders biedt zijn opgewonden gedoe voor u het weet, dat hij die stemming als heel succesvol 
voelt, U reageert immers? En aandacht, positief  en desnoods, als het niet anders is, negatief, is 
nu net waar het hem om te doen is. Leer de pup normale gehoorzaamheid door hem 
oefeningetjes als “zit” en “ op je plaats” bij te brengen. Daardoor kunt u rust in het hondje 
brengen. Juist als hij nog heel jong is – tussen de acht en de twaalf  weken – zijn z’n hersentjes 
helemaal ingesteld op leren hoe de wereld in elkaar zit. Maak daar gebruik van!! (Maar houdt 
rekening met zijn leeftijd en dat hij heel snel is afgeleid !!) Natuurlijk kunt u een oudere hond nog 
heel veel leren, maar het gaat dan allemaal wat minder makkelijk. Het is niet voor niets dat wij al 
jong naar school gaan en juist in onze jeugd moeten leren. Later lukt het ook, maar dan kost het 
meer leerinspanning. DUS!!!!Pups moeten leren hoe hard ze wel of  niet mogen bijten. Door ze 
alternatief  speelgoed te geven en ze af  te leiden als ze op “verkeerde dingen”willen kauwen, 
is het niet nodig op ze te mopperen. Kinderen moeten leren zich rustig te gedragen in de 
omgeving van een pup (en ook volwassen honden !!!) omdat wilde bewegingen jachtdrift 
uitlokken. En bijten is daar nu eenmaal onderdeel van. 

 
 

(6) Wat kan ik verwachten van mijn 
adoptiehondje?  

Een moeilijke vraag soms, mensen moeten heel goed voor ogen 
nemen, als ze een hondje adopteren dat vele van deze hondjes 
een verleden hebben.  

GEEF ZE DAN OOK ECHT DIE KANS EN VOOR 
ALTIJD! NIET VOOR EEN KORT MOMENT. DE 
HOND MAAKT GEEN KEUZE OM GEADOPTEERD TE WORDEN, JIJ MAAKT 
DIE BEWUSTE KEUZE VOOR HEM. DE HOND VRAAGT NIET OM NA 1 WEEK 



TERUG OP STRAAT TE STAAN, JIJ MAAKT OOK DIE KEUZE VOOR HEM. DUS 
MAAK VAN DE EERSTE KEER DE GOEDE KEUZE!!!  

In de shelter komen vele honden en katten binnen die enorm verwaarloosd en ondervoed 
zijn geweest. 
Deze dieren hebben heel erg afgezien, sommigen hebben moeten vechten om aan eten te komen 
en te kunnen overleven. 
De pups is meestal niet het grote probleem, die passen zich nog makkelijk aan.  
Maar hou A.U.B rekening mee als U een van deze dieren wil adopteren, dat je niet kan 
verwachten dat ze de perfecte huishond zijn vanaf  de eerste dag. Sommige dieren hebben 
enkele maanden vertrouwen en aanpassing nodig.  
Mensen geven het soms op na 24uur, of  na 2 weken. Hoe kan je nu een hondje op die korte 
leren kennen en begrijpen? 
Het dier komt van kilometers ver, heeft soms al een heel triest verleden achter de rug. 
Wij vragen dus heel bewust met uw keuze om te gaan en twee keer na te denken. 
En geef  deze dieren even de tijd.  
Sommige hebben nog nooit in een huis geweest, laat staan liefde en een knuffel gehad. 
Elk dier dat in de shelter komt bereiden ze zo goed als mogelijk hierop voor.  
Ze krijgen hier al de eerste zorgen, liefde, en knuffels die ze nodig hebben, in mate dan, daar er 
enorm veel honden zitten die verzorgd moeten worden. 
Maar plots worden ze hier weer weg gehaald, voor sommige honden is dit een stress situatie.  
Maar met enig geduld, en veel liefde , komt dit helemaal goed.  
Maar dit kan helaas niet op 24h ,1 week of  misschien wel enkel maanden. 
Volwassen honden moeten de nederlandse taal leren verstaan, nieuwe commando`s leren, wat 
ook al vreemd voor ze klinkt. 
De periode dat de hondjes in de shelter zijn of  in opvang, proberen wij hier al aan mee te 
werken, en observeren we zoveel mogelijk het karakter van de honden zodat we toch een goed en 
gepast huisje kunnen zoeken.  
Jammer genoeg verwachten vele mensen de perfecte hond !!! 
Die heb je toch ook niet in het asiel in Nederland of  in Belgie? Dit moet je ook hier afwachten. 
Mensen adopteren honden, met soms de gedachte al op voorhand, oei toch niet leuk, of  het is 
toch niet wat ik wil, of  hij plast na een week nog binnen, hij gromt wel eens, maar geen 
probleem hond gaat gewoon terug weg.  
Dan zijn wij verplicht van binnen de 24 h een oplossing te vinden, wat in sommige gevallen 
helaas niet mogelijk is! De hond moet dan direct terug weg. 
Zonder enige moeite om er toch aan te werken, en zonder dat aan het dier gedacht wordt want 
dit is in een keer niet meer belangrijk.  
Helaas is het dier dat je adopteert, geen pakje koffie dat niet goed is, en dat je kan omruilen 
of  terug brengen naar de supermarkt.  
Het is een levend wezen met soms een heel triest verleden.  
Dus mensen A.U.B wij hebben liever dat je 10X nadenkt over het adopteren van een hondje, 
voor je tot een beslissing over gaat.  
De meeste hondjes komen gelukkig goed terecht, maar toch komen we soms nog voor voldane 
feiten te staan, dat we in dergelijke situatie terecht komen dat de hond direct weg moet, omdat 
hij niet voldoet aan baasje zijn eisen.  
Helaas kunnen wij ook niet altijd voorspellen hoe het gedrag is van het hondje als hij eenmaal 
bij zijn nieuw baasje is, veel factoren kunnen stress veroorzaken. Kindjes, katten, andere hondjes 
die ze niet kennen. Helaas kan je een nieuw hondje niet op één dag aan zulke situatie gewend 



laten worden, dit vraagt tijd en geduld. Mensen mogen vrij beslissen of  ze een rashond kopen, of  
een hondje willen adopteren, maar zie daar het verschil van in, en neem dan als het hondje er 
eenmaal is de moeite om het te laten wennen. 
Wij maken dagelijks situaties mee, waar we nachten van wakker liggen, dierenleed. 
Voor ons is het altijd vreugde als er een van deze hondje wordt geadopteerd dat het gehaald 
heeft. Maar toch altijd de angst, komt het dier goed terecht? 
We kunnen niet meer doen dan hopen, dat de nieuwe baasje een bewuste keuze hebben gemaakt 
waar ze vele momenten hebben over nagedacht, en zich bewust hebben gemaakt van alle 
mogelijke situatie die zich kunnen voordoen eenmaal als hun hondje er eindelijk is.  
Veel gehoorde reactie van mensen is ` Zielig die hondjes ocharme deze dieren` en willen een 
hondje een kans geven door het te adopteren.  
Dus als je een hondje hebt geadopteerd via ons is de sleutel tot succes “GEDULD" de 
boodschap! 

Mocht je graag misschien al voordat (of  nadat) je schat komt een goeie (online) 
cursus willen volgen om je nog beter te kunnen inleven in je lieverd? Dan is het een 
goed idee om je alvast eens te verdiepen in de Zwerfhondenschool! 
Ook voor problemen waar je misschien tegenaan gaat lopen kun je naast bij ons 
ook altijd bij hun terecht voor een goed advies! Ga niet zomaar elke 
‘gedragsdeskundige’ raadplegen, de meesten snappen totaal niet wat een 
buitenlander nodig heeft. De Zwerfhondenschool snapt dat wel en heeft een 
keurmerk. Bij hun kun je terecht voor allerlei trainingen!  

Wat heeft een geadopteerde hond nodig als hij net aankomt? 
*Rust: Het belangrijkste wat je je hond kan geven is rust 
(zeker na zo’n lange reis.)  
*Regelmaat: Voor een geadopteerde hond is regelmaat een 
must. Op gezette tijden eten en uitlaten, Water horen ze 24 
uur per dag bij te kunnen.  
*Veiligheidsgevoel: Voor een hond is het allerbelangrijkst 
dat ze zich veilig kunnen voelen.  
*Geduld: Stel je doelen niet direct te hoog, dat zal een 
heleboel frustraties schelen in de omgang met je hond.  
*Taal leren: Stel honden in de mogelijkheid om de 
Nederlandse taal te leren. Honden spreken alleen de taal uit 
het land van herkomst en zullen de taal zich helemaal 
opnieuw eigen moeten maken, heb geduld want de ene 
hond leert veel sneller dan de andere hond. 

 



(7) CBD olie 

CBD olie gebruik ik bij veel gedragsproblemen.....en met heel veel succes, 
maar ook voor de gewone ‘normale’ hond! CBD wordt gewonnen uit de bloemen 
en bladeren van de hennepplant. Het is NIET de stof  waarvan men high of  
stoned wordt. 

Vastgesteld is dat CBD pijnstillend werkt, ontstekingsremmend is, cel en weefsels 
beschermt. (sterke anti-oxidant), stress verlichtend werkt en nog veel meer doet. 

Er word op het gebied van CBD olie heel veel onderzoek gedaan. Daar zal ik nu 
niet te veel over schrijven. Wij hebben inmiddels gezien dat de honden die naar 
Nederland komen en aan de CBD olie gaan vele malen sneller herstellen van de 
stress van de reis dan de honden die dat niet krijgen. 

Angstige, agressieve honden, katten en paarden hebben enorm baat bij de rustgevende en 
ontspannende werking van CBD. Dit vaak wel in combinatie met een aantal oefeningen. Dat is 
ook de reden dat ik altijd mensen adviseer om na 2 weken CBD olie gebruik contact op te 
nemen. Dan kunnen wij samen kijken naar het resultaat en bijsturen indien nodig. 

Ook bij huidproblemen hebben wij heel veel goede resultaten geboekt! Mijn eigen hond Nikos 
heeft jarenlang flink last gehad van een stevige vlooienallergie en niets hielp, tot iemand mij 
jaren geleden attendeerde op CBD. Sinds ik die gebruik voor hem heeft hij nergens meer last van 
en is veel minder gefrustreerd en zijn vacht is machtig mooi. De oude senior John Coffey krijgt 
CBD sinds hij bij mij is en hij ziet er minstens 5 jaar jonger uit nu. Arme trauma-Zeus zou 
zonder de CBD lang niet zulke vorderingen hebben kunnen maken. Ik hoef  zelfs al jaren geen 
vlooienmiddel meer te gebruiken! 

Honden uit het buitenland hebben vaak een achterstand met onder andere de groei van hun 
spieren. Dit doordat zij vaak niet het juiste voer hebben gekregen vanaf  hun geboorte. CBD olie 
draagt bij aan de ontwikkeling en ondersteuning van spieren en gewrichten. Ikzelf  sta er voor om 
alle honden tot zeker hun 2e levensjaar minimaal 2 druppels per dag CBD olie te geven. Mijn 
eigen honden krijgen hun hele leven CBD olie. Er zijn onderzoeken die aantonen dat de 
symptomen van artrose met minimaal 25% is afgenomen. Al mijn oude senioren krijgen CBD 
met zeer goeie resultaten! 
In de basis kunnen alle honden beginnen met de 2.5% CBD olie. Ook starten ze allemaal op 
hetzelfde schema De eerste 5 dagen in de ochtend en avond een druppel en vanaf  dag 6 ga je 3 
keer per dag 1 druppel geven. Na die twee weken gaan we kijken of  de dosering moet 
veranderen.  

En wat is nu het verschil in CBD olie van Hempishop en andere CBD olie. De CBD van 
Hempishop is nog heel puur en dicht bij de originele plant. Dit omdat het product niet 
onnodig bewerkt wordt. Dat is echt waar ik voor sta. Zo dicht mogelijk bij de originele plant 
blijven. Zo min mogelijk bewerken. 



Ikzelf  vind het heel belangrijk dat iedereen goed begeleid 
word in het gebruik van CBD olie voor hun hond en voor 
zichzelf  (het is immers een product voor mens en dier). 
Dus gewoon vragen als je iets wil weten! 
 
Je kunt tegenwoordig al CBD bij het Kruidvat kopen, maar 
geloof  me, dat is echt niks.. Ik heb uitgebreid 
marktonderzoek gedaan naar welke de beste is en kwam bij Hempishop uit, vooral ook 
omdat hun CBD ook aan katten gegeven mag worden wat lang niet altijd kan. 

Ik kan dan ook geen advies geven over andere merken ivm dosering maar ik raad je aan als je 
toch wil beginnen meteen met een goeie te beginnen. 
Online te bestellen op www.hempishop.nl of  bij aankomst rechtstreeks een flesje van mij! Ik 
vraag 17,50 euro voor een flesje en kan voor je meebrengen als je wil. 
Er is ook een special groep op facebook waar je alle vragen kunt stellen over cbd! 
CBD olie voor Hond. Neem daar ook maar eens een kijkje naar alle ervaringen. 
 

(8) Benchtraining 

Het is belangrijk om uw hond/pup een gestructureerde en goede bench training te 
geven. Hier zullen u en uw hond namelijk veel plezier van hebben.  
Let wel, sommige honden kunnen best zonder bench dus dit is geen must! Bij pups zou ik wel 
deze training volgen. Denk aan de sloopfase en puberteit.  
Om te beginnen zijn er twee belangrijke punten die u altijd in acht moet nemen; De associatie 
met de bench moet altijd positief  zijn (Dus nooit in de bench straffen of  voor straf  naar de 
bench sturen). Ten tweede moet u de training stapsgewijs en met veel geduld aanpakken. 
Hieronder volgen de stappen die u moet volgen om uw hond een effectieve en plezierig bench 
training te geven; 

Stap 1: Ontdekken 
Als eerste stap in de bench training zet u de bench in een ruimte waar u (of  uw gezin) een hoop 
tijd doorbrengt. Bijvoorbeeld de huiskamer of  de keuken. Maak de bench comfortabel door er 
zachte kleedjes of  een kussen in te leggen. Voorlopig mag het deurtje niet dicht, dus u kunt deze 
open zetten en met een touwtje of  elastiek vast maken zodat deze niet per ongeluk dicht kan 
vallen. 
Laat de hond op zijn eigen tempo de bench verkennen. Sommige honden zijn nieuwsgierig en 
gaan uit zich zelf  al de bench in. Mocht dat niet het geval zijn; Nodig de hond met een 
enthousiaste stem uit om naar de bench toe te komen. Gooi enkele snoepjes dichtbij de bench, 
daarna in de bench. Als de hond nog niet naar binnen durft, dan is dat geen probleem. Dwing 
de hond nooit om naar binnen te gaan. 
Blijf  oefenen met de snoepjes (honden snacks) totdat de hond helemaal en rustig de bench in 
gaat. Mocht uw hond niet geïnteresseerd zijn in honden snoepjes, dan kunt u ook proberen om 
een speeltje naar binnen te gooien. Als je hond makkelijk uit zichzelf  de bench in gaat (met of  
zonder beloning), dan begint u met de volgende stap. 



Stap 2: Eten 
Als u de hond te eten geeft, dan zet u de voerbak in de bench. Het liefst helemaal achterin een 
hoekje. Mocht de hond het eng vinden om dan te eten, dan kunt u de bak bij het deurtje 
plaatsen. Probeer elke keer dat u de hond eten geeft de bak iets verder naar achteren te zetten. 
Als de hond eenmaal een paar keer rustig in de bench gegeten heeft, dan kunt u eens proberen 
om het deurtje rustig te sluiten tijdens het eten.  Zorg ervoor dat zodra de hond klaar is met eten 
het deurtje weer open is. Elke keer dat dit goed gaat kunt u het deurtje ene beetje later open 
doen. Rek dit op tot 5 minuten. 
Als de hond begint met piepen, dan kan het zijn dat u iets te snel bent gegaan. Probeer bij de 
volgende training het deurtje te openen voordat de hond gaat piepen. Als de hond al piept, dan 
mag u het deurtje niet open doen! De hond leert dan dat door te piepen het deurtje open gaat. 
Als uw hond telkens in de bench eet zonder angstig te zijn en vervolgens 5 minuten in de bench 
kan blijven zonder te piepen, dan gaat u verder met de volgende stap. 

Stap 3: Commando 
Roep de hond op enthousiaste wijze bij de bench en geef  deze een beloning. Vraag de hond om 
de bench in te gaan met het commando ‘bench’ of  ‘plaats’ (of  waar uw v0orkeur naar uitgaat.). 
Gebruik alleen dit woord (geen woorden of  zinnen ervoor of  erna) en wijs in de bench met een 
honden snoepje in uw hand. Beloon de hond als deze rustig de bench in gaat en sluit het deurtje 
eventjes. Laat na enkele ogenblikken de hond weer vrij. De hond mag alleen beloond worden als 
deze rustig blijft (dus niet opgwonden). Het openmaken van het deurtje moet de normaalste zaak 
van de wereld zijn. Blijf  dit oefenen totdat uw hond het commando kent. 

Stap 4: Tijd rekken 
Doe dezelfde oefening als bij punt 3, maar laat het deurtje steeds iets langer gesloten. Blijf  in 
dezelfde ruimte, zodat de hond u kan zien. Als dit goed gaat, dan kunt u proberen uit het zicht 
van de hond te gaan. Steeds een beetje langer. Uiteindelijk is het doel om de hond 30 minuten in 
de bench te laten terwijl u grotendeels uit zicht bent. Als u dit punt bereikt hebt, dan kunt u door 
met de volgende stap. 

Stap 5: De deur uit 
Maak uw hond altijd eerst moe met een wandeling( moest dit echter nog niet lukken wegens te 
angstig buiten) in tuin wat spelen. 
Vraag uw hond met uw commando in de bench te gaan, met wat lekkers sluit het deurtje en 
verlaat het huis voor korte tijd. Als dit goed gaat, dan kunt u proberen om bijvoorbeeld even 
boodschappen te doen. Oefen dit een paar keer en varieer met de tijd die het duurt voordat u 
daadwerkelijk het huis uitgaat. Trek bijvoorbeeld eerst een keer uw jas aan en vraag dan pas de 
hond om de bench in te gaan. Maak het ‘afscheid’ niet onnodig emotioneel en extra lang. Beloon 
je hond kort voor het binnengaan van de bench, geef  een hondensnoepje en ga dan rustig weg. 
Als u terugkomt beloond u de hond alleen als deze rustig is. Blijf  zelf  ook heel rustig om te 
voorkomen dat er opwinding of  spanning ontstaat bij thuiskomst. Blijf  oefenen om uw hond 
korte periodes alleen thuis te laten. Als dit goed gaat, dan kunt u door met de volgende stap van 
de bench training. 

Stap 6: Een nachtje 
Vooraf: In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij pups jonger dan 6 maanden) is het aanvankelijk 
verstandig om de bench in de slaapkamer of  op de overloop te plaatsen. Pups moeten vaak ‘s 
nachts nog een keer uitgelaten worden. De blaas is nog klein en niet helemaal onder controle. 



Ook bij oudere honden kan het verstandig zijn om de bench dicht bij uw slaapkamer te plaatsen, 
zodat ze de bench niet associeren met sociale isolatie. Deze kan ook belangrijk zijn voor honden 
met verlatingsangst!!  
Vraag uw hond met uw commando in de bench te gaan en beloon de hond kort. Sluit rustig het 
deurtje en ga zelf  slapen. 
Vanaf  het moment dat uw hond rustig slaapt ‘s nachts kunt u proberen de bench steeds een 
stukje verder weg te zetten. Uiteindelijk op de plek waar deze moet komen te staan. 

Als u stap 6 van de bench training heeft volbracht, dan heeft u een hond die een positieve 
associatie heeft met de bench en deze ziet als een veilige en comfortabele plek! Het kan 
echter van belang zijn om bepaalde stappen uit de bench training te blijven oefenen. Als uw 
hond ‘s nachts huilt of  piept in de bench, dan is het moeilijk om te bepalen of  deze uitgelaten 
moet worden of  dat deze huilt om uit de bench te mogen. Als de hond net uitgelaten is en deze 
piept, dan is de hond u mogelijk aan het uit testen. U moet het piepen negeren. Het is heel 
normaal dat de hond de eerste nacht(en) piept of  huilt. 
Als je de stapsgewijze training hebt gevolgd, dan heb je de hond nooit beloond door het deurtje 
te openen als deze piepte. Probeer dit ook vol te houden. Als u dit niet doet, dan leert u de hond 
dat hij lang en hard moet piepen om losgelaten te worden. Word nooit boos of  sla op de bench 
als de hond piept. De associatie met de bench moet positief  blijven! 
Als u denkt dat de hond uitgelaten moet worden, doe dit dan kort en ‘zakelijk’ en geef  geen 
enthousiaste aandacht aan de hond. Speel ook niet met de hond . 
Als het piepen niet over gaat, dan bent u misschien te snel de bench training doorgelopen. U 
kunt overwegen om (gedeeltelijk) opnieuw te beginnen. 

9) Blaffen! 

Niemand kan verwachten dat een hond nooit blaft. Dat is even zo onredelijk om te verwachten 
dat een kind nooit praat. Maar sommige honden hebben een overdreven blaf  gewoonte. Als dat 
een probleem is met jouw hond, is het belangrijk om uit te zoeken wat de oorzaak is van het vele 
blaffen. Als je eenmaal weet waarom hij blaft, kan je beginnen om zijn geblaf  probleem te 
behandelen. 

*Waarom blaffen honden? 
Territoriaal / Beschermend: Wanneer een persoon of  een dier in de buurt komt van het gebied 
dat jou hond ziet als zijn grondgebied, kan het tot overmatig blaffen leiden. Als de dreiging 
dichterbij komt, wordt het blaffen vaak luider. Jouw hond zal alert en zelfs agressief  kijken tijdens 
dit soort blaffen. 

*Alarmerend / Angst:  Sommige honden blaffen als reactie op geluiden of  objecten die hun 
aandacht trekt of  waarvan ze schrikken. Dit kan overal gebeuren, niet alleen op hun eigen 
territorium. 

*Verveling / Eenzaamheid:  Honden zijn roedel dieren. Honden die voor lange periodes 
alleen gelaten worden, zowel in het huis of  in de tuin, kunnen zich gaan vervelen of  zich 
ongelukkig gaan voelen. Blaffen kan dan een manier zijn om zichzelf  bezig te houden of  als 



uiting van stress. Ze vertonen meestal ook andere symptomen zoals vernielzucht, onrust, 
depressie en onzindelijkheid. 

*Begroeting/spel:  Sommige honden hebben de neiging om veel te blaffen als ze opgewonden 
en blij zijn wanneer ze een persoon of  andere hond tegenkomen. Het is meestal een vrolijk 
blafje, dat gepaard gaat met een kwispelende staart en soms springen. 

*Aandacht:  Honden kunnen ook blaffen omdat ze iets willen, zoals naar buiten gaan, spelen, 
eten of  jouw aandacht. 

Algemene tips om blaffen af  te leren; 

Het afleren van blaffen zal veel tijd en moeite vergen en vooral ook een consequente aanpak. Het 
zal niet over een nacht ijs gaan, dus wees geduldig! Met de juiste technieken zul je na enige tijd 
vooruitgang zien. Hier zijn een paar algemene tips om te onthouden wanneer je begint met 
trainen. 

Schreeuwen stimuleert je hond alleen maar om meer te blaffen omdat hij denkt dat je mee 
doet. De eerste regel is dat je je hond op een rustige maar assertieve manier aanspreekt. Leer je 
hond het woord “stil!”, hij zal dit snel genoeg oppakken wanneer hij in het begin telkens beloond 
wordt met iets lekkers zodra hij stil (ook al is dit maar een paar seconden). 
Een vermoeide hond is een rustige hond. Als jouw hond blaft wanneer hij alleen is, put hem dan 
uit voordat je gaat. Maak een lange wandeling, laat hem lekker rennen of  spelen met de bal. 
Sta niet toe dat het blaffen maar gewoon wordt. Hoe langer een hond iets doet, hoe meer 
ingebakken het wordt. Tijdens blaffen komen er chemische stoffen vrij in de hersenen die de 
hond een prettig gevoel geven. Behandel het blaf  probleem daarom zo snel mogelijk. 
Corrigeren en belonen 
Blaffen is zelfbelonend gedrag, het heeft geen zin om dit te negeren. Het zal niet uit zichzelf  
ophouden.  

Blaffen wanneer de hond alleen thuis is. 
Honden zijn roedeldieren en voor velen valt het niet mee, alleen thuis blijven. Sommige 
honden proberen door middel van veel te blaffen en huilen er voor te zorgen dat hun baas weer 
thuis komt. Verlatingsangst leer je niet zo maar af, dit moet langzaam opgebouwd worden. 
Wanneer je het huis verlaat geef  hem dan 10 minuten van te voren geen aandacht meer. 
Hetzelfde geldt als ze thuiskomen: negeren, niet praten, niet aaien, niet kijken, niks. Zo begrijpt 
de hond, dat zijn blaffen de baas niet terug heeft gebracht. Hij heeft namelijk geblaft terwijl je 
weg was en hij wordt hiervoor geprezen door je aandacht als je thuiskomt.  

Territoriaal geblaf. 
Omdat dit type geblaf  vaak wordt veroorzaakt door angst of  een waargenomen bedreiging, 
kan het verminderd worden door het beperken van wat je hond ziet. Als hij in een omheinde 
tuin verblijft, gebruik dan een hoog houten hek inplaats van een hek waar hij doorheen kan 
kijken. Binnenshuis kun je de toegang tot ramen beperken of  bedek ze met bijvoorbeeld vitrages 
(doe in ieder geval de gordijnen dicht als je weg gaat). Dit is vooral in het begin van belang. 
Zodra de gewoonte om te blaffen is verminderd kun je verder trainen met meer toegang tot zicht 



naar buiten. Zodra de hond blaft doe je de gordijnen dicht, is hij stil kunnen de gordijnen weer 
open. 

Als je hond blaft op voorbijgangers kan je hem op de volgende manier trainen: Zodra iemand 
voorbij loopt ga je de hond afleiden met een speeltje of  iets lekkers, zorg dat hij niet de kans 
krijgt om te blaffen. Blijf  de hond belonen voor het stil zijn. Hiermee zorg je er voor dat de hond 
positieve associaties ontwikkeld wat betreft voorbijgangers. Deze zelfde methode kun je ook 
toepassen op straat. 
Het is de kunst om ongewenst gedrag positief te kunnen ombuigen.  

Het DNA van een straathond zit al heel anders in elkaar dan van een gefokte hond. Deze 
honden hebben een veel sterker hondeninstinct. Zij moeten al generaties lang overleven; dus 
voor hun eigen eten zorgen, zichzelf  verdedigen, zichzelf  in veiligheid brengen. Zij passen zich 
minder makkelijk aan aan onze huiselijke levenswijzes. 
De meeste honden uit het buitenland hebben meer tijd en geduld nodig. Vanwege hun sterke 
instinct zijn ze minder makkelijk te vormen naar onze wensen. Zo hebben de meeste honden 
een flink jachtinstinct. Daar moet je mee om kunnen gaan. Ze hebben vaak ook een sterke 
waakfunctie. Zij blaffen over het algemeen meer en zijn territorialer dan de gemiddelde 
viervoeter.  

 

 

(10) TANTE TESSA’S WORTELSOEP en 
HOESTDRANK! 
Ideaal voor diarree! 

1. Neem 500 gram wortelen 
2. Was de wortelen, snij de uiteinden en lelijke plekken eraf  en schil 
of  rasp ze indien nodig. 
3. Snij de wortelen in kleine stukken en zet het met 1 liter water op 
het vuur. 
4. Breng het aan de kook en draai dan het vuur lager zodat het 
zachtjes door kan koken. 
5. Laat de soep minimaal 1,5 uur koken: zodat de wortelen goed murw gekookt worden. 
6. Pureer de soep met behulp van een staafmixer, een keukenmachine of  haal het door een zeef. 
Als je niets van deze keukenhulpjes hebt kan je ook met een vork de grotere stukken wortel zo 
fijn mogelijk prakken. 
7. Vul de soep aan met gekookt water tot je weer 1 liter hebt. De soep moet net zo dik zijn als 
dikke karnemelk (om je een idee te geven). 
8. Voeg 1 theelepeltje zout toe (liefst zeezout). Let op: als je hond op speciaal dieet staat of  
nierproblemen heeft: laat dan dit zout achterwege! 

De soep is nu klaar voor gebruik: laat het goed afkoelen tot het lauw of  helemaal koud is. 



Tip: Als je grotere porties maakt is dat handig: je kan de soep makkelijk invriezen en later 
gebruiken. 
Hoeveel en wanneer geef  je de soep? 
Bied ongeveer 4 of  5 keer per dag een portie soep aan. Pas de grootte van de porties aan, aan de 
grootte van je hond.  Een algemene richtlijn voor porties is: voor zeer kleine honden 
ongeveer 0,1 liter per portie. Voor redelijk kleine honden ongeveer 0,25 liter per portie. En voor 
middelgrote honden 0,5 liter per portie. Grote honden kan je meer geven, net wat ze willen 
drinken. Je kan niet zo snel overvoeren met deze soep, er zit veel vocht in, wat je hond ook hard 
nodig heeft bij diarree. 
Als je hond nog wél zijn gewone voer krijgt is het belangrijk dat je éérst de soep geeft, en pas 
daarna zijn andere eten. Houdt minimaal 30 minuten aan tussen de soep en de hoofdmaaltijd. 
De gekookte wortelmassa zorgt namelijk voor extra bescherming en ondersteuning van de 
darmwand, en dat gaat niet als er ander voedsel in de weg zit.  Geef  eventueel wel iets minder 
voer, omdat je hond met deze extra soep ook wat extra calorieën binnen krijgt. 
Eenvoudige check of  de soep ‘werkt’ 
Als je de soep gegeven hebt, en je hebt de bovenstaande instructies goed gevolgd kan je 
eenvoudig checken of  de soep zijn bijzondere werk doet. Bekijk de ontlasting van je hond 
nadat hij de soep heeft gekregen. Je zal een duidelijk oranje sliert zien. De wortelen zijn door 
de darmen gegaan en hebben daar hun beschermende laag afgegeven. Het oranje deel in de 
hondenpoep moet duidelijk en groot genoeg zijn (minimaal 4 tot 5 centimeter lang). Als dit 
duidelijke korter is, geef  dan je hond de volgende keer iets meer van de wortelsoep. 
Kieskeurige hond ? 
Heb je een hond die deze soep niet wil eten? Of  wil je jouw lieve viervoeter een beetje extra 
verwennen? Veel honden vinden het extra lekker als je een schepje honing bij de soep doet, en 
zullen het dan met smaak eten. 
Veel succes!! 

De oorzaken van diarree : virussen, bacteriën en parasieten. Elk onevenwicht in de 
darmflora kan echter ook diarree veroorzaken zoals stress. 
De Wortelsoep is zo’n oud huismiddeltje dat nog steeds heel werkzaam is bij darmklachten en 
diarree. Het werkt voor mensen, maar ook voor honden, op dezelfde manier. Deze soep heeft 
een bijzondere werking!  

Hoe kan zo iets eenvoudigs als wortelsoep zo’n goede werking hebben bij diarree en andere 
darmklachten? Het recept is zo simpel dat het bijna ongeloofwaardig wordt.  
Maar niets is minder waar, want er is een heldere verklaring: Door het langdurig koken van 
wortelen ontstaan bepaalde suikermoleculen, oligosacchariden genoemd Deze 
suikermoleculen hebben de eigenschap dat ze zich aan de darmwand vasthechten en daar een 
soort gladde filmlaag vormen. Hierdoor kunnen de infecterende ziektekiemen zich niet meer aan 
de darmwand hechten om daar hun schade aan te richten. Doordat deze ziektekiemen geen 
houvast hebben zullen ze met de ontlasting mee het lichaam verlaten. 

De wortelsoep kan een infectieziekte (van de darmen) tot wel 2 dagen eerder de kop in drukken. 
In ieder geval zullen klachten zoals diarree aanzienlijk sneller verminderen.  Het blijkt ook te 
werken bij Giardia, een parasitaire aandoening van de darmen, omdat een hardnekkige 
parasiet is die zich ook vastklampt aan de darmwand!  
In sommige gevallen is het een goed, en veel zachter alternatief  dan een antibiotica kuur. 
Natuurlijk is het altijd raadzaam om je dierenarts te raadplegen, vooral als je hond langer dan 



een paar dagen diaree-klachten heeft. En als je hond koorts heeft, sloom of  lusteloos is, bel dan 
zeker even met de dierenarts! 

Hoestdrankje; 
Dit natuurlijk middel bevat de oudste en de meest krachtige ingrediënten om keel en longen te 
verzachten en te verlossen van die vervelende hoest! 
Dankzij de krachtige  natuurlijke eigenschappen van honing en bananen die in dit recept 
zitten geschikt voor mens en dier 
-400 ml kokend water 
-2 rijpe bananen met bruine plekken 
-2 eetlepels honing 
Pel de bananen en plet ze met houten lepel of  vork, niet met metaal want de wordt de brei 
sneller bruin. 
Doe de brei in een ketel of  pot en voeg het kokend water toe, laat 30 min sudderen!  
Als afgekoeld is voeg je de honing toe en meng je alles goed door elkaar! 
Geef  van dit mengsel 4 keer per dag 100 ml aan je lieverd en je zal snel resultaat merken  
 

(11) Verlatingsangst 

Onze buitenlandse hondjes hebben toch wel veel te kampen met verlatingsangst, zodra ze hier 
zijn, zien ze jullie (nieuwe baasjes) als vast anker en stort de wereld voor hen in als je even 
verdwijnt! 
Graag wil ik hier toch een klein trainingsschema zetten waar je al mee aan de slag 
kan....weliswaar alles op tempo van je eigen hond en baby steps! 
Het is met een puppy, die net nieuw bij zijn gezin is, het eenvoudigst. Zijn innerlijke klok past 
zich aan aan het menselijke ritme. Daar kun je van profiteren. Na een speelsessie, of  heerlijke 
wandeling wanneer de pup uitgeput is en in zijn mandje kruipt, verlaat je de kamer zonder een 
woord te zeggen en sluit je de deur achter je (een hond is dan rustiger en gaat het leerproces 
makkelijker) Na een paar seconden/minuten, waarin de kleine zich niet leek te realiseren dat hij 
alleen was, kom je terug en geef  je hem een traktatie. 

Is hij toch nog alert, geef  dan een knabbel been liefst iets natuurlijk zoals een runderoor, 
kophuid, lamspens of  gevulde kong om zijn aandacht daar op te vestigen..... 
Bouw dit zo rustig op een aantal dagen, paar keer per dag! 

De volgende keer dat je langer afwezig bent, combineer je het terugkomen met wat speeltijd met 
de hond. Zorg dat je steeds iets langer wegblijft en kom nooit zonder ‘goed nieuws’ terug. 
Langzaam maar zeker legt de jonge hond een link tussen jouw vertrek en positieve 
verwachtingen. Bied de hond steeds weer lekkers of  kong aan als tijdverdrijf  voordat je weggaat. 

Het werkt in het begin niet altijd goed. Als de pup de eerste keer jammerlijk gilt omdat hij zich 
ondanks alles in de steek gelaten voelt, moet je even doorbijten. Laat hem huilen, ook als je er 
zelf  moeite mee hebt. Wees je ervan bewust dat hij anders je terugkeer rechtstreeks in verband 
met zijn gehuil brengt. Het resultaat? Hij zal dan nog luider en luider en langer janken totdat je 



weer terug bent. Wacht daarom tot hij eindelijk tot rust komt en kom dan pas terug met een 
leuke/lekkere verrassing. Wees hier consequent in de eerste paar weken. 
Bij de volwassen hond werken zulke simpele trucjes vaak ook, maar niet zo snel als bij de 
kleintjes. Niettemin is het proces hetzelfde. Wat je nodig hebt is meer geduld. Ook dat kun je 
omdraaien, maar dan moet je er iets meer tijd en werk in stoppen. Maar als je dol bent op je 
hond en hij op jou, zal het jullie samen uiteindelijk lukken. Wees geduldig, doe het stap voor stap 
en probeer je in te leven in de psyche van je viervoeter om een beter resultaat te verkrijgen. 
Succes 🍀🍀🍀  

(12) Volwassen straathonden/ shelterhonden 

Het is echt  van belang dat je jezelf  de vraag stelt of  je geschikt bent om een volwassen 
straathond/shelterhond een warme mand te bieden. Het vergt namelijk toch een iets andere 
benadering dan bijvoorbeeld een rashond. 

Het DNA van een straathond zit al heel anders in elkaar dan van een gefokte hond. Deze 
honden hebben een veel sterker hondeninstinct. Zij moeten al generaties lang overleven; 
dus voor hun eigen eten zorgen, zichzelf  verdedigen, zichzelf  in veiligheid brengen. Zij passen 
zich minder makkelijk aan aan onze huiselijke levenswijzes. Shelterhonden hebben vaak met 
velen in een kennel gezeten en ook daar soms moeten overleven door de rangorde dus soms 
kun je hier met eten wel problemen verwachten. 

Straathond/shelterhond versus huishond 
	 •	 Straathonden slapen in een kartonnen doos, onder een brug of  in de bosjes. Ze hebben 
een warme zachte mand en het leven in een huis nooit gekend en dat is dus vreemd en 
onwennig voor ze. Hetzelfde geldt voor shelterhonden. 
	 •	 Ze zijn altijd omringd door andere honden. Dit kan in onze maatschappij 
verlatingsangst met zich meebrengen. In het ergste geval zijn ze niet gesocialiseerd met 
mensen en vertrouwen ze ons niet. 
	 •	 Sommige straathonden eten geen brokken en dat wordt als ‘verwend’ bestempeld. 
Echter, ze hebben nooit brokken gekend, het is niet dat ze het niet lusten, ze vertrouwen het 
niet.  
	 •	 Drinken doen ze vaak liever uit de sloot of  uit een poeltje op straat. Wij begrijpen dat 
gedrag niet en vinden het vies, maar voor hen is dat natuurlijk.  
	 •	 Een ritje in de auto kan enorm stressvol zijn. Ze kennen auto’s alleen als langsrazende 
snelheidsmonsters en nu moeten ze er opeens in. Voor sommige dieren is dit heel eng.  
	 •	 Speelgoed hebben ze nooit gehad. Ze spelen op straat met stokken en stukken afval.  

Als je als nieuw baasje bewust bent van deze dingen, zul je je hond beter begrijpen en dat is de 
basis voor een harmonieuze relatie❤  

Dan is er nog de vraag of  je als baasje geschikt bent om een straathond/shelterhond een gouden 
mand te bieden. De meeste straathonden/shelterhonden hebben veel stress gekend! Zij zijn dus 
gebaat bij een heel stabiel, zelfverzekerd persoon. Zo’n baas kan helpen de hond weer in 



balans te krijgen. Ook is het goed te weten waar de hond vandaan komt, komt hij van het 
platteland? Probeer het dier dan niet te laten wennen in een drukke stad. Die overgang kan te 
heftig zijn! 
De meeste honden uit het buitenland hebben meer tijd en geduld nodig. Vanwege hun sterke 
instinct zijn ze minder makkelijk te vormen naar onze wensen. Zo hebben de meeste honden 
een flink jachtinstinct. Daar moet je mee om kunnen gaan. Ze hebben vaak ook een sterke 
waakfunctie. Zij blaffen over het algemeen meer en zijn territorialer dan de gemiddelde 
viervoeter.  
Herplaatser uit buitenland vraagt ervaren baas! 
 Een echte straathond/shelterhond bij onervaren hondeneigenaren kan dus voor problemen 
zorgen......Het opbouwen van respect en vertrouwen is essentieel in de opvoeding van deze 
honden. Overigens: als het lukt, of  je treft een dier dat geen ernstige trauma’s heeft, heb je wel 
een ontzettend dankbaar dier in huis gehaald. Dat is het prachtige aan straathonden: als ze je 
eenmaal vertrouwen, heb je het dankbaarste wezen ooit!❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤  

(13) Honden en katten 

Honden en katten lijken soms natuurlijke vijanden en kunnen het bloed onder elkaars nagels 
vandaan halen. Ze begrijpen elkaars lichaamstaal niet goed en dat zorgt voor 
miscommunicatie, onder andere met jagen, ruzie en soms zelfs agressie tot gevolg. Toch 
kunnen goed gesocialiseerde honden en katten prima samenleven en zelfs goede vrienden 
worden.   
De introductie tussen hond en kat zijn van heel groot 
belang!  

Heel belangrijk voor honden en katten is om geuren uit te wisselen! 

Geef  eerst de katten een aparte ruimte waar al hun 
benodigdheden staan want het is van groot belang dat als je straks 
met je lieverd thuiskomt, alles stressloos kan verlopen......  
Gebruik een handdoek of  oude vod om over de katten te wrijven en 
over de hond en leg het van de hond bij de katten en andersom, zo 
kunnen ze de geuren al uitwisselen. 
Doe nog zeker geen kennismaking door ze bij elkaar te zetten de eerste dag, want je hond is nog 
moe van de reis en heeft wel wat stress van alle nieuwe prikkels en indrukken die op hem 
afkomen.....  
De volgende dag kan je de introductie starten, neem hier je tijd voor en wees zelf  
ontspannen. 

Eerst en vooral; zorg dat de hond lekker moe is voordat je hem voorstelt aan de kat. Ga eerst 
lekker met hem uit! Lukt dat echter nog niet, laat hem volop achter balletjes aan rennen in je 
tuin dan, zodat hij zijn energie en jacht-behoefte kwijt is, en hij een kalm gemoed heeft. Zorg 
ook dat de kat ontspannen is. 

Je gaat nog eens eerst de kat wrijven met je handen en aan de hond laten ruiken en vice versa.  



Gaat dit goed? Beloon de dieren met wat lekkers zodat ze geur associëren met iets positiefs.  
Zijn beide dieren rustig en nieuwsgierig? Dan kun je ze aan elkaar laten introduceren. Het 
veiligste is om de kat in een kennel of  reismand te zetten op een hoge plaats. Zorg wel dat de 
kat vertrouwd is met deze reismand en hij zich er dus goed in voelt. Houd de hond aan de lijn en 
laat ze van een afstandje elkaar bekijken. Gaat dit goed? Geef  ze beide een beloningssnack. 
Dan kun je naar de volgende stap. 
Houd de hond aan een slappe lijn en laat de kat juist vrij om te gaan waar hij wil. Zorg voor 
vluchtroutes voor de kat en hoge vluchtplaatsen waar de kat zijn omgeving veilig kan 
overzien. Forceer de dieren niet om elkaar te begroeten, laat hen zelf  het tempo bepalen. Praat 
vriendelijk over de hond en de kat. Zo horen de dieren in jouw stem dat het wel goed zit. Zijn de 
dieren kalm en vriendelijk? Beloon ze dan door uitbundig te prijzen en geef  ze iets lekkers. 

Let goed op de lichaamstaal van beide dieren, ze geven je een aanwijzing als er irritatie of  
agressie opborrelt.  
Heeft de kat zijn oren plat naar achteren en zwiept hij zijn staart heen en weer, dan is de kat 
geïrriteerd. Houdt de hond zich stijf, houdt hij zijn oren omhoog en fixeert hij zijn blik op de 
kat? Dan staat hij in de actie-stand, klaar om te jagen. Likt hij zijn lippen of  gaapt hij, dan is hij 
gestresst en voelt hij ongemak. 
Zodra de dieren deze tekenen van irritatie vertonen, leidt ze dan af  met wat lekkers en breng de 
dieren naar een hun ruimte. Probeer dan de introductie op een later moment nog eens. 
Let vooral ook op je eigen lichaamstaal! Ben je zelf  kalm en ontspannen of  ben je bang 
dat er iets gaat gebeuren? Probeer de spanning te minimaliseren, ook bij jezelf. 
Geduld en toezicht is de sleutel tot succes❤  
Begin de introductie met een paar minuten en herhaal dit elke dag. Gaat het na een paar 
dagen goed? Dan kun je beide dieren loslaten en ze zelf  verder kennis laten maken. Sommige 
honden en katten worden nooit vriendjes, anderen doen er nu eenmaal lang over (weken, soms 
maanden) om elkaar te verdragen. Gun ze die tijd en laat ondertussen de dieren enkel onder 
toezicht bij elkaar. Laat ze elke dag een paar minuten bij elkaar, en zet ze dan weer apart. 

Het voordeel van puppies  te introduceren, is dat jonge dieren nog geen slechte ervaring hebben 
met het andere soort. Houdt dit ook zo want het gevaar van het introduceren van pups aan de 
kat is wel dat ze nogal wat onbezonnen en te wild kunnen zijn, en de kat dan zal klauwen, wat 
een negatieve associatie tot gevolg kan hebben, dus alles stap voor stap!  

(14) Huilen en bange eerste nachten/verlatingsangst 

Lieve mensjes, Onze buitenlandertjes en zeker de pups zijn gewend om bij andere in de shelter 
of  bij hun broertjes en zusjes te slapen, het zou dan ook niet eerlijk zijn om hem de eerste 
nachten al alleen te laten slapen. Hij zal ook ongetwijfeld gaan janken en piepen om zijn 
soortgenoten te roepen. Nu hij al gescheiden van zijn familie of  vriendjes is heeft hij jou nodig. 
Zelfs de meest vrijmoedige pup kan angstig worden nu hij in een nieuwe omgeving is geplaatst. 
Zorg ervoor dat je de eerste nachten bij hem kunt slapen. Dit kan door de mand of  
bench naast je bed te zetten, zodat hij je kan zien en ruiken, of  door een matras naast de plek 
van de bench te leggen en daar te slapen zolang de pup dit nodig heeft. Je zult merken dat je het 
matras of  de bench iedere nacht een stukje verder naar de deur kunt verplaatsen. Mocht hij dan 



piepen kunt je hem meteen geruststellen door met zachte stem te praten. Nu de pup weet dat hij 
niet alleen is kan hij rustig zonder angst weer in slaap vallen. Uiteraard helpt het enorm als je 
een doek of  T-shirt met jouw geur erbij legt, kan ook pluchen speeltje zijn( draag je T-shirt of  
leg dat pluchen beestje een nacht bij jou en je geur hangt eraan. Juist door deze geur zal hij zich 
ook iets eerder op zijn gemak voelen in zijn nieuwe thuis. 
Het ene hondje is het andere niet dus kijk niet naar elkaar van oooh die kan het al 
en de mijne nog niet...... elk hondje heeft zijn eigen leerproces ❤🐶  
 

 

(15) Plassen en poepen 

De hondenwereld houdt zich weinig tot niet bezig met de poep en urine taal van 
de hond. Omdat wij mensen de materie van uitwerpselen smerig vinden en ons er ongemakkelijk 
bij voelen wordt er over dat deel van de taal niet veel gesproken en missen veel mensen een groot 
deel hondentaal. De eerste vraag die ons meestal wordt gesteld bij adoptie is; is hij zindelijk? 

Het markeren van reuen is algemeen bekend en aanvaard als horend bij een reu. Honden zijn 
constant bezig geurvlaggen te plaatsen en te lezen, zo wordt duidelijk hoe de onderlinge 
verhoudingen in een buurt of  een bos liggen, wie er al geweest is etc.  
Dat teven dit gedrag ook hebben is dan weer iets dat veel mensen niet weten. Teven zijn iets 
minder gericht op territorium buiten dan reuen maar er zeker wel mee bezig en ook 
zelfverzekerde teven markeren als onderdeel van het sociale gebeuren onder de 
hondenbevolking. Rond loopsheid veel meer omdat ze dan duidelijk moeten maken aan de 
hele hondenpopulatie dat ze straks of  nu loops zijn en de mogelijke vaders van hun kinderen 
zich kunnen komen melden. 
Sommige teven tillen hun poot op bij het markeren, zeker als ze vol zelfvertrouwen in de wereld 
staan. 
Ook met ontlasting wordt door honden onderling het een en ander aan elkaar duidelijk gemaakt. 
Wie kent ze niet, de honden die graag zo hoog mogelijk gaan zitten poepen als ze de kans 



krijgen, op een berg zand, een heuveltje of  wat voor natuurlijke verhoging je maar kan 
bedenken. Dit zijn honden met behoorlijk wat zelfvertrouwen, die weten hoe ze in de wereld 
staan en zich laten zien en ruiken door andere honden. Hoe hoger de plek van poepen hoe 
verder hun geur verspreid wordt. Soms ook nog vergezeld gegaan van trappen en spitten met de 
achterpoten om de geur op de wind te krijgen zodat hij nog verder reikt na het poepen. Die 
markering kan lang aanwezig blijven, langer dan urine. 
Maar wie kent ook niet de hond die het liefst zo bedekt mogelijk en uit het zicht onder een struik 
gaat zitten poepen. Het zichzelf  soms wel heel moeilijk maakt om al poepend zich steeds verder 
weg te drukken in de struik, zodat zijn ontlasting zoveel mogelijk verstopt is en de struiken de 
geur wat afdempen. Dat is vaak een hond die of  heel neutraal in de wereld staat en het niet 
nodig vind zijn aanwezigheid kenbaar te maken. Of  een heel timide hond die het dood eng vindt 
dat andere honden hem kunnen vinden en zichzelf  het liefst onzichtbaar maakt. 
Dit zijn de twee uitersten van elkaar, maar ze bestaan allebei. Leeftijdsfases, persoonlijke 
ontwikkelingen en natuurlijk karakter van de hond bepalen hoe hij of  zij zich hierin zal 
gedragen. 
Ontlasting is net als urine ook een vorm van markeren en een onderdeel van de taal van onze 
hond. Het wordt vaak gebruikt om de grenzen van een gebied af  te zetten, het gebied dat 
honden kunnen zien als hun eigen terrein. Natuurlijk moeten ze het in eerste instantie gewoon 
kwijt en doen dat op plaatsen die hen op dat moment het beste uitkomt. Maar soms word het 
ook gebruikt om grenzen aan te geven en dan kan je zien dat, ook al heeft de hond op dat 
moment niet een echte drang om te gaan poepen en kan hij het best nog wel even ophouden, het 
toch doet vanuit een andere emotie en dat is dan weer even hondentaal. Zo heb ik honden 
gekend die bij voorkeur voor de deur van een buurman met hond ging zitten poepen, om aan de 
daar wonende hond duidelijk te maken dat de buurt van hem was. Omgekeerd deed de andere 
hond dat ook. Omdat de bazen wisten van het bestaan van deze vorm van hondentaal is dit niet 
uitgelopen op een burenruzie. Deze bazen begrepen het en ruimden keurig alles weg. Tot grote 
frustratie van de buurhonden. 
Puber honden kunnen gaan poepen of  plassen in huis als ze zich bedreigd voelen in de nacht 
en niet vlakbij de baas slapen, als extra voorzorg om aan te geven naar anderen toe, hier wonen 
wij, blijf  weg en hun geur duidelijk te laten zijn zodat de baas ze kan vinden in geval van nood. 
Veel pubers doen soms midden in de nacht vaak 1 plas en poepen 1 keer. Dat is geen 
onzindelijkheid, dat is een natuurlijke gedrag ter bescherming van huis en roedel en 
een wegwijzer voor de andere roedelgenoten. Dat wij er niet blij mee zijn is jammer maar dit 
soort dingen kan je natuurlijk wel verwachten als je een huisgenoot hebt met een heel andere 
cultuur en taal. Ook sommige pups kunnen plassen en poepen in huis als ze gespannen of  alleen 
zijn terwijl ze verder al aardig zindelijk zijn en die training goed verloopt. Ook dit is een uiting 
van pure emotie. Als ze angstig zijn kunnen ze dat via plassen en poepen laten weten aan andere 
volwassen honden, die er dan rekening mee kunnen houden. Dat gedrag zetten ze over op de 
nieuwe bazen die hun soortgenoten vervangen als er geen andere honden aanwezig zijn in het 
huishouden. Pups en jonge honden plassen vaak om aan te geven dat ze zich bewust zijn van het 
feit dat ze de lagere in rang zijn om zo te voorkomen dat ze op hun donder krijgen van een 
volwassen hond. Hetzelfde gedrag laten ze ook richting de mens zien. Een pup die zich eenzaam 
voelt in een grote ruimte zonder baas en gezin zal soms gaan zitten poepen, niet uit hoge nood 
maar om zijn geur zo lang mogelijk te laten verwaaien om zijn roedelgenoten te laten weten 
waar hij is . 
Zijn honden volwassen dan hebben ze vaak genoeg ervaring om te weten dat de muren van ons 
huis natuurlijke grenzen zijn, de andere roedelgenoten ze altijd kunnen vinden en weer 



terugkomen en verdwijnt de neiging om op deze manier signalen af  te geven. Dat gedrag 
verdwijnt dan gewoon voor jaren en speelt zich voornamelijk buiten af  . 
Maar als honden dan weer ouder of  oud worden verdwijnt vaak die zekerheid weer een beetje 
en kunnen ze terug gaan vallen op dat oergedrag . 
Sommige honden gebruiken dan weer de oer hondentaal om hun terrein af  te bakenen tegen 
indringers en roedelleden om te laten ruiken waar ze zijn. 
Poepen `s nachts heeft meestal dit soort functies, afhankelijk van de verdere toestand van de 
roedel en het gezin en heeft bijna altijd een echte reden in de ogen van een oude hond. Helaas 
word het veel te vaak afgedaan als seniel gedrag en dat is het meestal niet. Ook zijn er 
mensen die poepen en plassen in huis van een hond als protest gedrag zien en zelfs gedrag om 
de baas te pesten. Ik vind dat een ontkenning van de hondentaal. Het is honds oer 
gedrag, terug vallen op de basis emoties en uitingen ervan. 
Oude honden kunnen weer onzeker gaan worden door het gevoel dat ze kracht gaan verliezen, 
zich niet goed meer kunnen verweren en kwetsbaar worden. Om dat aan te geven kunnen ze ook 
weer de basis emoties en taal aan gaan spreken net als toen ze nog heel jong waren en aan het 
begin van hun leven stonden. 
Plassen en poepen, een groot onderdeel van de hondentaal waar we als bazen vaker mee bezig 
zouden moeten zijn en deze kant van de taal bekijken als horend bij het wezen hond en wat hem 
of  haar drijft en wat ze ons ons duidelijk proberen te maken. 
Als we dat gaan doen, krijgen veel jonge honden minder straf  voor dingen die ze niet snappen en 
worden ze beter begrepen in wat ze aan proberen te geven vanuit hun hond zijn. Oude honden 
worden dan niet tot seniel verklaard met daarbij de boodschap dat ze geen controle meer hebben 
over hun lichamelijke functies, dat hebben ze dus wel maar gebruiken ze weer vanuit een oer 
instinct en als taal. 
Zijn ze in de bloei van hun leven en jong volwassen dan kan deze kant van de hondentaal je heel 
veel zeggen over wie er bij je in huis woont, wat voor type het is en daar heeft iedereen baat bij 
vind ik. 

(16) Welke problemen kun je de eerste dagen/weken verwachten 
qua gezondheid en meer info over de entingen en het vlooien en 
tekenprobleem. 

*Door verandering van voer, stress en ook de ontwormingspil die ze nog voor vertrek krijgen 
kunnen de meeste hondjes diarree krijgen. Soms zelfs met beetje bloed erbij. Op zich niets om 
je zorgen over te maken, heel normaal. Geef  ze dan een paar dagen gekookte witte rijst met 
goed doorgekookte kip, of  de beroemde wortelsoep van tante Tessa en ga daarna langzaam 
brokjes bij voeren. Vooral niet teveel voeren. Beter te weinig dan teveel. Mocht de diarree niet 
over gaan vang van 3 dagen poep op en laat dit onderzoeken door de dierenarts. Dat kan dan 
giardia zijn. Ook niks ergs en is met een kuurtje Panacur (5 dagen) of  indien nodig een sterker 
middel met metrodinazol (bv Metrobactin) als de Panacur net niet voldoende zou werken 
heel goed op te lossen. De meeste honden krijgen last van diarree, dus loop niet te lang door met 
diarree!!! Giardia is niets engs of  ergs, maar je moet het wel even op tijd aanpakken. Laat je ook 
niet gek maken door een dierenarts met spookverhalen, geloof  me, ik heb hier heel veel 
ervaring mee en het valt allemaal reuze mee!!  
Geef  vooral geen chemische snacks zoals Dentasticks maar alleen natuurlijke producten zoals 
varkensoortjes of  kophuid.  



De brokken die ze in Griekenland of  Roemenie krijgen hebben we hier niet dus koop gewoon 
brokken die jij wil gaan geven en kijk of  ze dat lekker vinden. Geef  ook voldoende, tenminste als 
ze geen diarree hebben, de meesten hebben chronisch honger en je mag gerust meer geven 
dan wat op de verpakking staat zolang het nodig is. 
  
*Alle hondjes zijn voldoende geent. Ze hebben de cocktailentingen gehad, de rabies en zijn 
ontwormd en ontvlooid voor vertrek. 

*Even een tip voor mensen die niet graag ontvlooing of  iets tegen de teken 
gebruiken..... 
Mijn honden krijgen elke dag een kopje karnemelk, en een lepeltje kokosvet! 
In de zomermaanden doe ik zelf  wat kokosvet tussen men handen en wrijf  warm tot olie en 
smeer de vacht er goed mee in....  
Teken en vlooien komen niet op zuren af !  
Je hebt mss al gemerkt dat met iets tegen de teken of  vlooienmiddel er wel degelijk teken zijn die 
zich nog vastbijten, ze worden meer en meer resistent ..... 
Laurinezuur en caprylzuur zijn de vetzuren in kokosolie die parasieten, bacteriën, schimmels en 
gisten doden. Parasieten zijn organismen die zich voortplanten ten koste van hun gastheer. 
Voorbeelden van parasieten zijn: wormen, vlooien, luizen en teken. Alleen ziekteverwekkers 
worden gedood, goede bacteriën blijven in leven. Hierdoor blijft de darmflora in balans en 
verbetert de spijsvertering. Dit heeft ook een positieve uitwerking op het immuunsysteem. 

In Nederland en België krijgen pups met 6, 9 en 12 weken 3 entingen. Omdat onze hummels 
vaak al ouder zijn voordat ze werden gevonden volstaan 1 of  2 entingen dus ga NIET bij enten, 
ook al zegt jouw dierenarts misschien dat het wel moet! De weerstand na de stress van transport 
is sowieso al laag en nog bij laten enten brengt je schat in gevaar door een overdosis, dus 
NIET DOEN! 
De enige 2 entingen die ze soms niet hebben gehad zijn de ziekte van Weil (sommigen hebben 
dat wel gehad dus laat het paspoort checken door je da) en de kennelhoest. (Sommigen hebben 
deze ook al gehad dus nogmaals eerst laten checken door dierenarts) Dat kun je later nog laten 
doen maar zeker niet binnen de eerste maand! Ik ben sterk tegen over-enten. Mijn honden 
krijgen na de eerste 2 jaar geen entingen meer en dat is ook echt niet nodig. Als je wil weten of  je 
hond nog voldoende beschermd is kun je altijd een titertest vragen. Die maakt onnodig 
duur enten overbodig.  
Ook niet meer ontwormen en ontvlooien binnen 2 weken! Teveel van die chemische troep is zo 
slecht..  

Graag wil ik toch nog iets meer kwijt over entingen...... Ieder doet wat hij wil met zijn 
diertje maar ik ent mijn honden al jaren niet meer en zijn allen kern gezond! Zelfde met 
ontwormingen en ontvlooiing vroeg of  laat sluimert dit.....  
Maar hoezo jaarlijkse prikje en waarom doen ze dat voor de veiligheid van de hond te 
garanderen ? Nee dat is niet zo, het is commercieel gezien beter voor de dierenarts zelf  en meer 
niet. De hond heeft de puppy vaccins gehad dat geeft hem een langdurige bescherming voor het 
leven net als bij ons zelf. 
Vaccins zijn zeker niet onschuldig bevatten zeer giftige conserveer middelen zoals Thiomersal, 
Formaldehyde, organo kwikverbindingen zeer kanker verwekkend en net zo gevaarlijk als asbest 
en plutonium Dit veroorzaakt veel kanker, jeuk en huidaandoeningen de poten en staart 
kapot bijten, maar ook lever en nierproblemen en niet te vergeten epilepsie wat heel veel 



voorkomt en epilepsie kunnen we inmiddels wel verbeteren en sommige honden krijgen we er 
zelfs vanaf  maar het is een langdurig probleem omdat het hersenweefsel is aangetast 
En hoe zit het met de ziekte van Weil (Leptospirose) De dierenarts zal zeggen daar zou ik zeker 
een vaccin voor geven, wat hij er niet bij zegt is dat het vrij zinloos is, dit vaccin geeft een hele 
kleine bescherming tegen slechts enkele bacteriën terwijl er momenteel meer dan 200 groepen 
bestaan, dus als je de hond deze vaccin laat geven en denkt veiligheid voor alles moet ik je teleur 
stellen de hond kan gewoon Weil krijgen...  

*Jeuk is ook een veel voorkomend probleem. En dat kan veroorzaakt worden door meer 
factoren. Hondjes komen uit de shelter en leven veel/vaak buiten en staan dus bloot aan alle 
weersomstandigheden en ongedierte. Maar jeuk hoeft niet altijd ongedierte te 
betekenen! Als je schat jeuk heeft ga niet meteen denken aan vlooien. (Lees hierboven over de 
behandeling die ze gehad hebben) Jeuk kan ook komen door stress en door een vies en vuil 
vachtje. Ze hebben nog nooit in hun leven een wasbeurt gehad namelijk! Dus de eerste actie is 
een goeie borstelbeurt als hij/zij dat tenminste toe staat. Na 2 weken mag je wassen met een ph-
neutrale hondenshampoo of  desnoods indien nodig een anti-vlooienshampoo. Niet dat de jeuk 
dan meteen weg is, ook een wasbeurt kan weer jeuk geven. Gaat de jeuk na een tijdje niet weg of  
wordt minder dan zou je bij de dierenarts kunnen laten checken of  er geen sprake is van 
huidmijt.  
Is er geen lichamelijke oorzaak voor de jeuk dan is het hoogstwaarschijnlijk 
stress. Het is ook niet niks wat ze allemaal door hebben moeten maken he! 

* Hoesten is ook een probleem wat vaak voor komt na de aankomst. Door veranderingen van 
temperatuur, warm in de bus, tocht, koud buiten en dan weer warm binnen, veel honden kunnen 
dan gaan hoesten. Ook de verminderde weerstand na een reis speelt mee. Zolang het niet te 
erg wordt kun je volstaan met het verzachten van het keeltje door een lepeltje honing, of  maak 
het hoestdrankje wat elders beschreven staat. 
De honden zijn (meestal) niet geënt tegen kennelhoest (KC) omdat dit vaak juist de hoest op 
wekt, vandaar dat deze enting nu niet meer gegeven wordt. Kennelhoest is een verzamelnaam 
voor alle verkoudheden en een enting is geen garantie dat een hond niet gaat hoesten. Neem bij 
twijfel altijd contact met ons op!  

Sowieso als je ergens tegenaan loopt, altijd om hulp en advies vragen bij ons!! 😎
😎😎  



 

(17) De rose wolk! Of  toch niet zo rose?  

Iedereen is nu zwanger, in volle verwachting tot de nieuwe ‘baby’ in het gezin zal komen!  
Alles staat klaar, mandje, voerbakjes. Alles wordt nog eens extra opgeruimd voordat de schat 
komt! 
Je zit op een rose wolk en dat is een heerlijk gevoel! Je stelt je voor hoe het mandje gevuld is, 
hoe je lekker gaat knuffelen, spelen, genieten van je nieuwe huisgenoot. Hoe je heerlijke 
wandelingen gaat maken, hoe je samen op cursus 
gaat. Hoe jouw vriend voor het leven oneindig 
van je houdt! Heerlijk!!! 🤩🤩🤩  
Maar net zoals met mensenbaby’s waar je 9 
maanden op wacht tot ze eindelijk komen, kunnen 
ook hier de kraamtranen komen.. Is het toch 
niet helemaal hoe je je dat op je rose wolk hebt 
voorgesteld.. Is je hummel misschien nog bang, 
nog niet zindelijk, heeft zeer waarschijnlijk diarree 
als hij komt en je weet niet meer wat je moet doen 
met die vlijmscherpe puppytandjes of  die 
volwassen hond die helemaal nog niet blij is met 
jou..  
Voor iedereen die straks misschien ‘kraamtranen’ 
heeft; geef  niet op! Rome is niet op 1 dag 
gebouwd en jouw wereld is de zijne/hare nog niet! 
Jij koos hem/haar, mij hij/zij heeft geen 
keuze gehad en moet ineens gaan wennen 
aan een totaal ander leven. 
Voel je niet schuldig als er kraamtranen komen, momenten waarop je misschien wel denkt; waar 
ben ik in hemelsnaam aan begonnen... Dat is heel normaal en hoort er bij! 
We zitten in de transportgroep met allemaal ‘lotgenoten’ en helpen mekaar daar waar nodig is. 
Delen leuke momenten met mekaar maar mogen ook gerust hulp en steun aan mekaar vragen. 
En Tessa en ik staan altijd klaar voor een helpende hand en goed advies!! Schroom niet om 
dat te vragen! 
Hopelijk heb je geen last van kraamtranen en gaat alles super! Maar weet, we zijn hier om te 
helpen.  
Blijf  vooral nog even lekker op die rose wolk zitten! Geen fijner gevoel dan dat! Onthoud dit 
gevoel, dat geeft je kracht om straks eventuele grijze wolkjes te verdrijven 😎😎😎  



(18) ANGST/AGRESSIE  

De reactie op angst kan door karakter, maar vooral ook door ervaring in het verleden 
verschillen. Honden doen gewoon wat hen het beste lijkt. 
Veel agressief  gedrag is gebaseerd op angst, die vaak weer gebaseerd is op nare ervaringen 
in het verleden. Wanneer een hond onverwacht en zonder provocatie van zijn kant is 
aangevallen door een soortgenoot, kan hij geleerd hebben dat je maar beter niet alle honden 
kunt vertrouwen en vanuit die gedachte reageren met de eerste klap en van daar uitvallen aan de 
lijn. Datzelfde geldt voor een nare ervaring met een kind. Een kind begon bijvoorbeeld 
plotseling te krijsen toen de hond vol interesse eropaf  ging en wat snuffelde. De hond leert dat 
kinderen onvoorspelbare wezens zijn en snauwt ze weg als ze in zijn buurt komen. 
Wanneer een hond iets leuks heeft gepakt om mee te spelen en u pakt dat af  omdat het 
ongeschikt of  kostbaar is, zonder er iets anders interessants voor terug te geven, dan kan een 
hond gefrustreerd raken. Hij kan beslissen dat het geen enkele zin heeft mee te werken omdat 
het hem op geen enkele manier iets goeds oplevert. Op deze manier kan een hond prooinijd 
ontwikkelen, waarin veel dreiggedrag en indien nodig bijten een belangrijke rol speelt. 
Frustratie en angst werken vaak nauw samen bij het laten zien van agressie. Als 
een hond met een slechte ervaring met andere honden bijvoorbeeld niet kan vluchten als hij 
aangelijnd is, ontwikkelt hij vanuit die frustrerende beperking agressief  dreiggedrag en wordt 
daardoor de rothond van de buurt. 
De meeste honden hebben van nature territoriumdrift, zij zijn gehecht aan een bepaalde 
omgeving waar ze zich veilig en vertrouwd voelen. De ene hond zal meer voortvarend en 
zekerder dreigen en zonodig aanvallen als hij dat nodig vindt dan de ander. Dat is afhankelijk 
van het ras, het temperament en de ervaring met het effect van dreiggedrag. Onder territorium 
verstaan de meeste honden hun huis en tuin, maar ook de straat of  het park van het dagelijkse 
uitje kunnen de hond, naar zijn eigen mening, toebehoren. En dus zal hij iedere indringer die 
daar niet hoort eruit werken. Dat kan er behoorlijk heftig aan toe gaan, want het eigen veilige 
territorium is de basis van je voortbestaan. Het kleinste territorium is je persoonlijke zone, 
een stukje lucht om je heen waarbinnen alleen zeer vertrouwde personen of  soortgenoten mogen 
komen. Honden die angstig zijn of  hun speeltje verdedigen, laten niet zomaar iemand binnen 
die persoonlijke zone toe. Daarom kan zo’n hond iemand die hem helemaal niet aanraakte, 
maar zich wel binnen die zone begaf, aanvallen. Alle alarmbellen rinkelen op dat moment 
voor hem, terwijl aanwezigen en het slachtoffer zullen verzekeren dat niemand iets deed om de 
hond tot zijn aanval te brengen. 
Honden zijn roedeldieren en zullen altijd bij gevaar hun roedelgenoten verdedigen door 
tussen het gevaar en de roedelgenoten in te gaan staan. Tegelijk rekenen ze erop dat ze gesteund 
worden door diezelfde achterban. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan wanneer uw 
hond afstuift op een vreemd persoon of  hond en u achter hem aanrent om hem te stoppen. In de 
ogen van de hond steunt u zijn gedrag en zal hij nog fanatieker reageren. Grijpt u uw hond nu 
van achteren bij zijn halsband om verder vechten te voorkomen, dan loopt u grote kans zelf  
slachtoffer te worden. Honden grijpen elkaar bij een gevecht achter in de nek en in zijn 
opwinding had uw hond niet in de gaten dat u het was. Vaak zijn de bijtende honden daarna 
dan ook hevig ontdaan. Geeft u uw hond vervolgens op zijn kop, ondanks dat hij zich verward en 
deemoedig toont, dan verstoort u uw relatie met hem totaal. Een hond die zich onderdanig 
toont, mag niet doorgestraft worden. Doet u dat wel, dan vertoont u in zijn ogen 
gestoord gedrag en kan hij niet meer op u vertrouwen. 



Honden met een hoge status hebben privileges die ze onderscheidt van hun ondergeschikte 
soortgenoten. Ze hebben recht op het meeste en beste voer (wat ze altijd zullen hebben omdat ze 
de sterkste en snelste zijn als er gezamenlijk een prooi gevangen wordt), ze hebben de beste en 
veiligste ligplaats en een ruim gemeten persoonlijke zone. Bovendien hebben zij recht op 
voortplanting. Lagergeplaatste honden die de statusgebonden verworvenheden van een 
hogergeplaatste betwisten, zullen dit met een flitsende uitval zonder voorafgaand dreiggedrag 
afgestraft zien worden. Voortdurend dreigen en geruzie is niet aan de orde, dat zien we veel meer 
bij de middengroep binnen de roedel. 
Bij een onduidelijke of  gelijkwaardige rangorde binnen uw gezin kan zo’n hond steeds weer 
bezig zijn hogerop te komen. Of  een hond die zeker weet dat u de baas bent en u op geen enkele 
manier provoceert, heeft ooit succes gehad met zijn snauw naar een van uw kinderen en heeft 
het sinds die tijd op uw kind gemunt, zeker als u niet in de buurt bent. Zo’n hond heeft ten 
opzichte van het kind een aangeleerde hogere status. 
Datzelfde zien we ook vaak als de heer des huizes naar zijn werk is. De hond heeft mevrouw in 
zijn zak zitten en daagt haar uit door dingen te stelen en deze vervolgens te verdedigen. Deze 
honden zijn diep in hun hart erg onzeker over hun sociale status en daardoor veel 
alerter, uitdagender en gevaarlijker! 
Honden die dreigen of  zelfs durven te bijten, moeten dat gedrag vaak met straf  bekopen. 
Helaas is het zo dat agressie als antwoord op agressie de agressie juist versterkt. 
Met het advies `Geef  hem dan eens flink op zijn donder’ bent u dus absoluut niet gebaat. Wat 
kunt u dan wel doen? 
1) Realiseer u vanuit welke drijfveren de agressie kwam/komt. Als u hem kunt begrijpen, kunt 
u hem al een beetje vergeven. 
2) Vraag u af  of  u de agressie had kunnen zien aankomen of  kunnen verwachten! Hoe was zijn 
lichaamstaal? Hoe reageerde hij eerder op deze omstandigheden? 
3) Bekijk heel eerlijk of  u de agressie onbedoeld uitlokte. Was u bedreigend? Keek u hem strak 
aan? Provoceerde u hem zodat hij eigenlijk geen keuze had? Strafte u door, ondanks zijn 
deemoedsgebaren? Pakte u iets af  wat hij belangrijk vindt, zonder hem geleerd te hebben los te 
laten door zijn favoriete voorwerp te ruilen voor iets anders geweldigs? Kwam u binnen zijn 
persoonlijke zone? Pakte u hem bij zijn halsband? 
3) Ga nog eerlijker na hoe uw dagelijkse omgang met uw hond is.  
U ziet dat er heel wat redenen kunnen zijn waarom uw hond u of  1 van uw gezinsleden heeft 
gebeten. Heel vaak blijken onbegrip van zijn beweegredenen en slecht lezen van zijn 
lichaamstaal de oorzaak die uiteindelijk tot de beet leidt. Door heel eerlijk uw gedrag tegen het 
licht te houden, vindt u vaak de aanleiding van zijn gedrag. Meer begrip betekent het begin van 
herstel van de relatie. Dat betekent niet dat u met alleen een juist begrip klaar bent. Want het is 
niet de bedoeling dat het gebeurde zich herhaalt of  dat u maar gewoon moet toezien hoe uw 
hond u of  een ander gezinslid onder de duim houdt door agressie te vertonen. Vraag ons 
altijd om het juiste advies! 

(19) Onzekere hond? Meestal ook onzekere baas! 

Er is iets wat elk diersoort niet vertrouwt... En niet alleen dieren 
vertrouwen het niet, ook kinderen ervaren hierin wantrouwen. 
We hebben het hier over emotionele instabiliteit, oftewel 'het uit balans' zijn. 



Wanneer de baas van een hond instabiel is, zal hij instinctief het leiderschap op zich nemen 
omdat hij zijn baas niet in staat acht bescherming te bieden in geval van nood. Zijn baas is 
immers uit balans en heeft daarmee geen enkele situatie (of  zichzelf) voldoende onder controle. 
Jammer dat wij niet even in het brein van een hond kunnen kruipen, dat zou ons namelijk 
kunnen laten inzien in welke mate leiderschap zo gewenst is. 
Wanneer de rollen omgedraaid zijn en de hond de leider over de baas is, maakt 
dat een hond nerveus en onzeker. 
Een baas doet namelijk nooit exact wat de leider zegt. Hij gaat wel eens boodschappen doen, 
aan het werk of  iets anders waar de hond geen controle over heeft. 
En een gevoel van onmacht is een van de vervelendste gevoelens die er bestaat. 
Dus wanneer jouw hond onzeker of  nerveus is, heeft dit in vele gevallen niks te 
maken met de hond, maar met het feit dat de hond jou niet vertrouwt als leider. 
Hij zal tegen je opspringen, blaffen voor het raam, zijn rust in huis niet kunnen vinden. 
Allemaal gedragingen die jouw gedrag reflecteren. 
Wanneer een hond volledig vertrouwen in jouw leiderschap heeft, zal hij altijd kalm en relaxed 
door het huis lopen. Je hond is je SPIEGEL!! 

Wat gebeurt er wanneer je instabiel bent? Juist, dan reageer je onvoorspelbaar. Je kan heel boos 
worden om iets kleins, je raakt gefrustreerd bij het minste of  geringste, je laat je snel op de kast 
jagen, schreeuwt, voelt je snel aangevallen etc etc..  
Een hond ervaart dit als een bedreiging, als een gevaar. 
Neem daarom deze taak op je, het vergt een enorme bak met 
capaciteiten die de meeste viervoeters niet beheersen. Geef  
hem het vertrouwen dat jij de capaciteiten wel hebt, overtuig 
hem ervan door consequent te zijn. Bied hem de veiligheid 
waar hij naar zoekt. Dan kan hij zichzelf  zijn zonder zorgen. 
Wees kalm, in balans en bouw aan de 
vertrouwensband met je hond. Hij zal je eeuwig 
dankbaar zijn... 
 

(20) Herplaatser 

Een herplaatser of  een buitenlandse hond in huis!  

Om maar met de deur in huis te vallen, veel mensen onderschatten nogal eens hoeveel werk een 
herplaatser/buitenlander met zich mee kan brengen. Let wel, In een aantal gevallen past de 
hond zich probleemloos aan en is het net of  er een puzzelstukje op zijn plaats is gevallen. Beter 
kan je het niet hebben natuurlijk. Het komt echter vaker voor dat de hond toch nog wat issues 
heeft waaraan gewerkt zal moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan zaken als verlatingsangst, het 
najagen van joggers of  fietsers, onzindelijkheid, niet goed luisteren, enzovoort. Zelf  heb ik een 
paar honden rondlopen die zelfs nog wat extremer gedrag vertoonden, zoals bijten (en dan 
bedoel ik niet zachtjes). Hier was ik al op voorbereid dus ik wist wat me te wachten stond en had 
een plan van aanpak klaarliggen. Zo’n plan van aanpak is voor iedere hond in iedere situatie 
aan te raden, ik noem het ook wel de ‘what ifs’ (wat als). Door van tevoren voor jezelf  allerlei 



mogelijke scenario’s te doorlopen, bereid je je zo goed mogelijk voor op alles wat komen gaat. 
Bedenk hoe je het beste kan reageren in welke situatie. Dit lijkt misschien een beetje overdreven, 
maar geloof  me, voorkomen is beter dan genezen. Je kan natuurlijk niet alles op voorhand 
helemaal dichttimmeren, sommige zaken zijn nu eenmaal onvoorspelbaar, maar zo dwing je 
jezelf  in ieder geval wel na te denken over dingen die zouden kunnen gebeuren, uitgaande van 
wat je weet over het gedrag van de hond. 

Een herplaatser wordt meestal niet zonder reden herplaatst, of  dat nu iemands persoonlijke 
situatie is of  een bepaald probleem met de hond zelf. Dit houdt in dat je ervan uit kan gaan dat 
hij een rugzakje zal hebben, want ook al is hij herplaatst vanwege een privé situatie, hij zal 
ongetwijfeld de nodige stress hebben ervaren. Deze stress neemt hij mee naar zijn nieuwe huis en 
het kan weken, soms maanden, duren voor hij laat zien wat hij werkelijk in zich heeft. Geef  hem 
alle tijd en ruimte die hij nodig heeft en laat hem vooral zien hoe leuk het leven kan zijn. Het is 
niet verstandig in het begin teveel druk op de hond te leggen teveel druk leggen is eigenlijk nooit 
verstandig, en laat hem op zijn gemak thuiskomen! Bij de ene hond zal het wat langer duren dan 
bij de andere maar uiteindelijk zullen ze hun masker laten vallen en je laten zien wat voor moois 
daarachter schuilt. Het is alleen wel zaak om dit als mooi  te aanschouwen en niet als iets 
negatiefs, omdat hij op dat moment misschien gedrag vertoont wat jou eigenlijk niet zo bevalt. 
Blijf  met een open blik naar je hond kijken en probeer te ontdekken wat zijn ‘klokje doet 
tikken’. Als hij laat zien wat hij in zich heeft, is dat eigenlijk een soort geschenk, want daarop 
kan je verder bouwen. 
Het komt helaas nog te vaak voor dat mensen een herplaatser of  buitenlandse hond in huis 
hebben gehaald en dan verwachten dat hij binnen een week op zijn plek is en zich heeft 
aangepast. Zeker als hij dan ook nog wat lastige probleempjes blijkt te hebben, is de kans 
aanwezig dat hij in een soort vicieuze herplaatsings-cirkel terecht komt en keer op keer 
herplaatst wordt. Zijn problemen worden op deze manier nooit opgelost en zullen zelfs 
verergeren omdat hij zijn vertrouwen in de mens kwijtraakt. Herplaatsing zal zo steeds moeilijker 
worden en het is niet ondenkbaar dat het leven van de hond uiteindelijk vroegtijdig wordt 
beëindigd op de tafel van dierenarts of  in asiel terecht komt 😔  

De belangrijkste woorden die ik je mee wil geven over een herplaatser/ buitenlander zijn 
vertrouwen en geduld. Heb het geduld om een vertrouwensband met de hond op te bouwen. 
Als hij je niet vertrouwt, ben je nergens, vertrouwen is de basis. Zorg dat hij zich op zijn 
gemak gaat voelen in jouw gezelschap en doe vooral veel leuke en positieve dingen met hem. 
Vergeet hierbij niet te kijken naar waar de hond zelf  blij van wordt en probeer je eigen 
menselijke definitie van leuk even op een zijspoor te zetten. 

Dit houdt niet in dat je de hond over je grenzen heen moet laten walsen. Het is heel goed 
mogelijk te proberen de hond het naar zijn zin te maken zonder dat je daarbij over je heen laat 
lopen. Het aangeven van grenzen is iets wat erbij hoort en kan je vanaf  het begin gerust 
doen, maar ook dit kan gewoon op een positieve, speelse manier. Zo bouw je steeds verder aan 
het vertrouwen. 

Soms ga je een stapje vooruit, soms ga je weer een paar stapjes terug. Het hoort er allemaal bij. 
Een hond is een levend wezen met zijn eigen gedachtes en gevoelens, het is geen kwestie van 
een paar knopjes indrukken en tadaaaaa het werkt! Als je de tijd neemt om de hond te leren 



kennen, en hem de kans geeft om jou te leren kennen, zal je steeds beter gaan begrijpen waarom 
hij bepaalde dingen doet.  

Tot slot!  Het is mogelijk dat alle veranderingen in de goede richting een bepaald eindpunt of  
plafond bereiken. Honden zijn tot op zekere hoogte maakbaar (trainbaar) maar zij hebben 
daarnaast ook een eigen karakter dat niet te veranderen is. En dat moet je ook niet willen. Wees 
blij met wat je tot dan toe bereikt hebt, besef  dat er misschien nog wat ruimte is voor 
verandering/verbetering maar probeer je erbij neer te leggen dat sommige dingen blijven zoals 
ze zijn. Kort gezegd! Wees bereid je hond te accepteren (en te waarderen) zoals hij is, 
i.p.v. van hem weer naar een andere plek te brengen....... 
Het valt me steeds zwaarder hoe mensen zo snel de handdoek in de ring gooien en opgeven! 
Denk je dat die hond geen gevoelens of  emoties heeft?! 

Na het lezen van bovenstaande denk je misschien, is het dan eigenlijk wel zo leuk, 
een herplaatser of  buitenlandse hond? Mooi, dan is mijn opzet geslaagd! Mensen 
moeten namelijk eens goed nadenken en bewust worden van de consequenties van 
het adopteren van een herplaatser of  buitenlander. Ben je na het lezen nog steeds 
enthousiast  en ben je bereid flink aan het werk te gaan met je nieuwe hond terwijl 
je hem tegelijkertijd de ruimte geeft die hij nodig heeft? Dan gaat het vast 
helemaal goed komen! Een herplaatser/ buitenlander kan zoveel te bieden 
hebben, als hij de kans maar krijgt!!! 

(21) UITVALLEN AAN DE LIJN/ONZEKERE HOND  

Wanneer ik zeg: Een reactieve hond is een hond die al blaffend en grommend of  zelfs vechtend 
over straat gaat, weet je vast meteen wat ik bedoel. Reactieve honden reageren direct en vaak 
heftig op de prikkels in hun omgeving. 

Waarom reageert een hond op deze manier 
Vaak wordt er over een hond die dit gedrag vertoont gezegd dat hij dominant is of  wil laten 
weten dat deze straat, dit bos of  dit park van hem is. Maar honden die dit gedrag vertonen zijn 
helemaal niet zo zeker van zichzelf, hun gedrag is eerder een uiting van stress. 
Afhankelijk van de mate waarin de hond de andere hond of  mens als bedreiging ervaart en 
afhankelijk van zijn ervaringen in het verleden zal reactief  gedrag in meerdere of  mindere mate 
getoond worden. De hond heeft angst ontwikkeld voor (sommige) honden of  mensen en wanneer 
ze zijn kant op komen of  zelfs contact maken, levert hem dat stress op. Wanneer een hond in zijn 
dagelijks leven veel dingen meemaakt die stressvol voor hem zijn, kun je je voorstellen dat zijn 
gedrag steeds reactiever wordt. 

Het verschil tussen communicatie en reactief  gedrag 
Wij mensen hebben de neiging te denken dat honden het altijd leuk vinden om met andere 
honden contact te hebben,  maar er zijn honden die onverdraagzaamheid tonen naar andere 
honden of  een grote persoonlijke ruimte nodig hebben. 
Ik heb hier veel over kunnen leren van Zino en Woef  mijn twee eerste Herdershonden met wie 
ik tien jaar lang mijn leven deelde. Ze waren oertype hond. Dit soort honden staat nog dicht bij 



de natuur en zijn zeer conflictvermijdend. Wanneer andere honden te direct naderen, zal een 
hond van het oertype eerder reageren met een grom dan een gemiddelde gezelschapshond. 
Zolang de hond niet gestrest raakt door de situatie is dit gedrag gewoon een vorm van 
communicatie. Er is dus wel degelijk verschil in honden die reageren vanuit stress en honden die 
gewoon communiceren, waarbij blaffen en/of  grommen afstand vergrotende signalen zijn. 
Hierbij speelt wel wat stress, maar is het nog te handelen voor de hond. Hij is zich nog bewust 
van wat hij doet. 
Niet alle honden voelen zich comfortabel bij interactie met onbekende honden of  mensen. En 
dat is heel normaal! 

Meestal gaat het om een heftige reactie op andere honden of  mensen. We spreken over 
reactiviteit, wanneer de hond bij het zien of  de benadering van een andere hond of  mens 
DIRECT in dit gedrag schiet. Hij is hier dan meestal niet meer zo makkelijk uit te halen. De 
hond heeft veel stress en het overlevingsmechanisme schiet in de fight, freeze or flight (vechten, 
bevriezen of  vluchten) modus. Dit is een reactieve reactie. 

Hoe kun je jouw hond het best helpen 
Wanneer honden dit gedrag nadrukkelijk vertonen, wordt er vaak een training gestart. Alleen 
met training ontwikkelt een hond nog geen sociaalvaardig gedrag. Met traditionele 
trainingsmethoden kunnen de problemen van reactief  gedrag dus niet werkelijk worden opgelost. 
Het gaat hier om het scheppen van een veilig gevoel. Het gaat erom de onderliggende emoties 
als angst of  onzekerheid te onderkennen. Hier aan werken zal de hond echt helpen. 
Je zult jouw hond dus zo moeten begeleiden dat hij zich veilig voelt. Dit kan door in eerste 
instantie juist een grote afstand te houden van andere honden of  mensen. Ook dien je te 
moeilijke situaties voorlopig te vermijden. De hond moet eerst gaan ervaren dat de situatie of  
omgeving veilig is en van daaruit kun je zijn vertrouwen pas op gaan bouwen door stap voor stap 
de afstand te verkleinen en moeilijkere situaties op te zoeken. Hierbij dien je altijd rekening te 
houden met wat de hond aankan. 
Reageert jouw hond bijvoorbeeld vooral sterk op andere honden, ga dan niet met hem in een 
druk losloopgebied wandelen. Je zult hem moeten begeleiden zodat hij zelf  ontspannen kan 
blijven bij het zien van een hond op voldoende afstand, alleen dan kan hij leren. Pas wanneer je 
merkt dat je hond in makkelijkere situaties weer ontspannen reageert, kun je een volgende stap 
nemen in het proces van leren omgaan met andere honden. Voor de veiligheid moet dit onder 
gecontroleerde omstandigheden gebeuren!  

Werken aan de onderliggende emotie zal het gedrag echt veranderen 
Wanneer je beseft wat reactiviteit is en hoe het ontstaat, kun je eraan gaan werken. Als je dit 
stapje voor stapje opbouwt, krijgt je hond steeds meer zelfvertrouwen. Hij wordt stabieler en je 
zult merken dat hij, wanneer hij stabiel is, best makkelijker een stootje kan hebben, mocht zich 
een situatie voordoen die voorheen bedreigend voor hem was. 
Bij reactiviteit is het dus veel efficiënter om te werken aan de emotie en de algemene 
ontwikkeling van de hond, dan om te gaan trainen op gewenst gedrag, waarbij je de hond alleen 
een trucje zoals volgen of  aankijken leert. Hij heeft hierin niet zelf  een keus gemaakt. De kans 
dat de onderliggende emotie daarbij niet verandert is groot. Dit is het geval met honden waarvan 
men zegt, als ze opeens toch gaan vechten: Het ging al zo lang goed! Onder de oppervlakte is er 
dan veel stress opgebouwd, wat er ogenschijnlijk als uit het niets uitkomt. 



 

(22) VEILIGHEID‼‼‼  

Ik hamer op veiligheid! Veel mensen zijn te laks of  denken och dat is niet zo erg, maar blijf  
altijd alert!!!!  
Een open deur, kinderen die de deur open laten staan, een te los tuigje of  (stom) een te losse 
halsband en hoppa, het ongeluk is gebeurd!! 
Lees dit verhaal, het is de bittere waarheid... Elke dag, echt elke dag, verdwijnen er pas 
aangekomen hondjes... Door onachtzaamheid van baasjes.... Nooit denken dat 
overkomt me niet... Het is en blijft een buitenlander en ook vaak na vele maanden moet je 
ALTIJD op blijven letten!!!  
In mijn hele ‘carrière’ is het mij 1x overkomen dat een hondje los kwam. Gelukkig weer 
gevonden en sindsdien is het sliptouw en daarna thuis een antiontsnappingstuig ook 
verplicht!!!! 
Lees dit. Het is de bedoeling dat je je bewust wordt..... 
VOOR VOLWASSEN RISICO-HONDEN VERPLICHT IK DE GPS-TRACKER! 
Dit is een kleine aanschaf  die groot leed kan voorkomen!! Of  jouw hond een 
risico-hond is wordt je verteld, bestel dan een goeie gps-tracker. De best geteste is 
die van Tractive. 
Niet denken oh dat is niet nodig, als wij zeggen dat het nodig is dan is het echt 
NODIG.. 
 
     

"Mijn naam is Eddy" 

“Mijn naam is Eddy en ik kom uit Roemenië, daar leefde ik op straat. Ik 
moest vuilnis eten en iedere dag zien te overleven. Ik werd altijd en overal 
weggejaagd en de mensen waren heel onaardig tegen mij, iedere dag weer. 

Toen kwam er op een dag een mevrouw, die bekommerde zich om mij. Ze gaf  me 
eten en riep lieve woordjes naar mij. Nadat ik haar na een tijd eenmaal wat 
vertrouwde, heeft ze mij gevangen en ging ik mee in de auto. 
Ik kwam terecht in een huis. Daar leerde ik een beetje hoe een huishond leeft. Ik 
kreeg allemaal prikjes en later een paar mooie papieren en een naam, Eddy. 

De vrouw was heel erg lief  voor mij, dat was ik helemaal niet gewend. En ook al 
was de vrouw zo lief  voor mij, ik bleef  bang. Een tijdje later werd er gezegd dat ik 
mocht reizen en werd er gezocht naar een voor altijd huis voor mij. 

Ik werd op allerlei pagina's gezet op Facebook en internet en daar werd het een en 
ander over mij verteld: 
Mijn naam is Eddy en ik zoek een voor altijd huis! 

Lieve mensen in Nederland wilden mij wel adopteren. Wat een geweldig nieuws. Al 
snel werd alles geregeld voor mijn vertrek naar Nederland en ik kon gaan reizen. 



Ik mocht in een grote auto mee in een soort kooi. En er gingen nog meer 
hondenvriendjes mee in die grote wagen. Ook allemaal in kooien. 
Ik snapte er niets van en vond het allemaal zo eng. 

Na vele uren rijden kwamen wij op een grote parkeerplaats aan....'s morgens 
vroeg gingen de deuren open van de grote wagen en daar stonden allerlei mensen 
op ons te wachten. Zo ook mijn nieuwe baasjes. 

Het slot werd van deurtjes van mijn reisbench gedaan, want ik moest immers mee 
naar mijn nieuwe huis. 

Ik snapte er nog steeds helemaal niets van ... 

Eerst een nieuw soort huis in Roemenië, toen in de grote wagen uren en uren 
rijden en nu op een grote parkeerplaats met allerlei vreemde gezichten om mij 
heen. Dit ben ik allemaal niet gewend ... ik leefde altijd op straat in 
Roemenië...ongezien en ongewild .. 

...Bang ben ik nu, bang ... en ik kijk om mij heen. Iedereen is blij en doet vrolijk, 
maar ik ben zo bang.... 

Mijn naam is Eddy en ik kom uit Roemenië. Ik leefde op straat en word nu een 
huishond in Nederland. Het plan is dat ik meega naar mijn nieuwe huis in 
Nederland. Mijn bench in de grote wagen is nu definitief  open en er komen 
allerlei mensen op mij af. 

Wat komen ze doen .... wat gaan we doen .....  

ik ben zo bang. Ik word uit de bench getild en in de armen gedrukt op de 
parkeerplaats van mijn nieuwe baasjes... 

Wat moet ik nou doen? 



Mijn hart bonst en ik kan bijna mijn plas niet meer ophouden... Zo bang ben ik... 
Al die mensen en die omgeving.. Weg wil ik, weg ... 
Ik kijk nogmaals om mij heen en dan durf  ik het .... Ik vlieg uit de armen van 
mijn nieuwe baasjes, langs alle andere mensen heen en ren... Ja ren... ren en blijf  
rennen... 
Ren naar veiligheid en rust en naar het bekende wat ik ooit had... Maar waar is 
dat in hemelsnaam? 

Mijn naam is Eddy en ik kom uit Roemenië, daar leefde ik op straat. 

Nu ren ik in Nederland door de straten en ren voor mijn leven. Waarheen dat weet 
ik niet, maar ik ben op zoek naar veiligheid, want ik ben zooo bang. 

Mijn naam is Eddy en na uren rondgerend te hebben in blinde paniek, heeft mijn 
angst plaats gemaakt voor eeuwige rust. 

Mijn angst zorgde ervoor dat ik maar bleef  rennen en rennen en zoeken en 
zoeken.  

De grote wagen, zo'n zelfde soort waar ik mee naar Nederland kwam, kon mij niet 
ontwijken...  
En na een harde klap, kwam ik op het asfalt terecht.... 

Mijn naam is Eddy en ik kom uit Roemenië, daar leefde ik op straat en nu... 

Mijn naam is Eddy, ik kwam van de hel in Roemenië, in de hel van Nederland en 
nu ben ik dood.... “ 
 



‼ BELANGRIJKSTE 
BERICHT‼  

Wij hameren op VEILIGHEID!!! Nu merken we dat veel mensen er 
heel laks over denken... “ 
Oh, dat overkomt mij toch niet, oh maar ik heb ervaring met honden, 
oh maar ik heb het altijd zo gedaan en gaat altijd goed hoor!” 
Wij als stichting hebben inmiddels ruim 2500 honden bemiddeld uit het 
buitenland en geloof  me, het is toch even anders dan een hollander of  
belg kopen!! 

Wij VERPLICHTEN een antiontsnappingstuig. Helaas 
merken we nog vaak dat mensen er veel te licht over denken, 
dus vandaar dat we dit nu verplicht stellen. 
Te bestellen op bijvoorbeeld www.donatieshop.nl 

VOOR VOLWASSEN RISICO-HONDEN VERPLICHT IK DE 
GPS-TRACKER!Dit is een kleine aanschaf  die groot leed 
kan voorkomen!! Of  jouw hond een risico-hond is wordt je 
verteld, bestel dan een goeie gps-tracker.  
Niet denken oh dat is niet nodig, als wij zeggen dat het nodig is dan is het echt 
NODIG.. 
Nogmaals, dit geldt alleen voor honden waar wij de tracker bij verplichten! 
Natuurlijk is het nog beter als je voor elke hond er een aan schaft! 
De tracker dient aan de halsband bevestigd te worden die je hond dus dag en 
nacht om moet hebben. De meeste ongelukken gebeuren van huis uit dus als ze 
geen tuig aan hebben..  

  

(23) De veiligste manier om met je (bange) hond te 
wandelen!! 

Hoe wandel je nou op een veilige manier met je hond? Daar zijn veel meningen over. 
Veel mensen gebruiken alleen een halsband. Vroeger hadden ze ook geen tuigjes dus waarom 
nu wel? Nou, als je bedenkt dat een halsband, mits die niet heel strak zit wat zwaar 
oncomfortabel is voor de hond en de nek toe knijpt, supermakkelijk over de kop af  te trekken 
is als een hond schrikt, dan kun je je voorstellen dat een buitenlander, zeker een die hier nog 
moet wennen en kan schrikken van alles, heel makkelijk kan ontsnappen met alle gevolgen van 
dien.. Niet doen dus!  



Dan dus een tuig! Maar er zijn zoveel verschillende tuigjes en merken, 
welke kies je dan? De meeste honden doen het heel goed op een leuk normaal 
tuigje wat je in de dierenwinkel koopt. Let daarbij goed of  comfort, het moet strak 
genoeg zitten maar niet knellen onder de oksels. Maar er zijn honden, zoals ook mijn eigen 
Pandora, die ook deze tuigjes met gemak uit krijgen! Als je een bange hond hebt, of  een 
Houdini zoals Pandora die het ontsnappen tot ware kunst heeft verheven, is er maar 1 tuig 
geschikt! Het echte antiontsnappingstuig met 2 riemen, een onder de oksel en een in de lies.  
Ik heb de afgelopen jaren kapitalen uit gegeven aan tuigjes. Zelfs tuigjes waarvan de 
dierenwinkel beweerde dat ontsnappen onmogelijk was. Nou, geloof  me, Pandora komt overal 
uit! Zij is geen angsthond en woont al jaren bij mij, maar een echte straathond die gewoon 
lekker los wil. Sinds ik het antiontsnappingstuig heb heeft ze haar pogingen los te komen op 
gegeven. Dus voor bange honden en nieuw aangekomen honden, absoluut niet op 
kosten besparen en meteen het beste kopen! EN TUIGJES AF THUIS, NIET 
OMLATEN!!! Heel ongemakkelijk voor de hond...  
Hier kun je een goed en ook goedkoop anti-ontsnappingstuig bestellen? De beste en mooiste 
bestel je op www.donatieshop.nl en je steunt er ook nog een goed doel mee!  
En dan de riem! Welke kies je dan het beste?  
In ieder geval GEEN ROLRIEM of  flexriem. Allereerst staat er constante spanning op deze 
riem, een hond moet juist leren om zonder spanning op de riem te lopen. Maar het belangrijkste 
is de controle die je hebt, of  beter gezegd, je hebt geen controle. De hond heeft teveel 
bewegingsruimte waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan bij het tegenkomen van 
een andere hond of  nog erger, bij een schrikreactie waardoor deze rolriem heel makkelijk uit je 
hand te trekken en is. En foetsie is de hond met zo’n kletterende riem achter zich die de angst 
nog eens groter maakt! 
Koop dus een vaste riem, die heb je in verschillende lengtes zodat je toch genoeg 
bewegingsvrijheid hebt. Als je hond al heeeeeel lang hier is en je hem door en door kent mag je 
gerust overstappen op de flex voor meer bewegingsruimte, maar het eerste jaar zou ik dit 
absoluut nog niet doen. En niet denken, och, dat overkomt mij niet of  dat doet mijn hond niet 
en ik heb het altijd zo gedaan. Geloof  ons, we zien dit dagelijks gebeuren... Wees wijs en 
neem geen risicos. Dat doe je met je kinderen tenslotte ook niet.  

 
  
 

(24) Help! Mijn hond blaft, gromt of  hapt naar visite..  

http://www.donatieshop.nl


De bel gaat en ja hoor daar gaan we weer. Je hond begint heftig te blaffen en rent op de deur af. 
Je krijgt geen contact meer met je hond. Het enige dat hij lijkt te willen doen is de visite 
wegjagen. Je hebt al van alles geprobeerd. Het bezoek koekjes laten meenemen, hem opsluiten of  
juist mee naar de deur laten lopen. Maar helaas zonder een blijvend effect. Je wil echt dat dit 
ophoudt. Je hond blaft naar visite, is gestresst en voor je bezoek is dit natuurlijk ook helemaal 
geen leuk ontvangst. 

Om dit gedrag aan te passen moet je weten waar het gedrag vandaan komt. Voor het blaffen 
naar de visite zijn over het algemeen twee redenen: 

1. Instinct 
Buitenlandse honden zijn allereerst niet gewend om in een huis te wonen. Waar wij een huis als 
juist heel veilig ervaren is het voor een buitenlandse hond vaak een plek waar je bij gevaar niet 
kan vluchten. Honden reageren altijd vanuit hun instinct: 
* vluchten 
* bevriezen 
* vechten 
* overgave 
* ontwijken. 

In het huis zit de hond opgesloten en is vluchten geen optie. Een deel van de honden kiest 
vervolgens om te gaan blaffen. Hiermee waarschuwen ze het bezoek dat ze rustig aan moeten 
doen. Wanneer iemand dan te snel of  te opgewonden naar binnen loopt is de kans dat je hond 
geen andere optie ziet dan aanvallen. 

2. Waaks 
Honden vanuit buitenland worden door de mensen gehouden om het erf  te bewaken. Vaak 
zitten ze met een ketting vast. Hun taak is om eventueel ongewenst bezoek weg te jagen en de 
eigenaren te waarschuwen dat er mensen zijn. Al generaties lang blaffen zij dus als er iemand 
aan komt. 
Waar wij dus denken “hee gezellig, visite!”, denkt je hond gevaar! Die moet ik wegjagen! Het is 
dan ook heel normaal gedrag dat je hond blaffend op de deur afrent. Om die reden is het 
afleiden met snoepjes maar een hele korte oplossing als je überhaupt al de aandacht weet te 
krijgen. Wij geven zelf  denk ik ook geen prioriteit aan een snoepje wanneer we denken dat er 
een inbreker binnen komt. 

Hoe voorkom je dat je hond blaft naar visite?  
Je hebt dus de schone taak om die voor de hond compleet gewone en gewenste gedrag om te 
zetten naar het gedrag dat bij onze maatschappij past. Hou voor ogen dat jullie samen zo twee 
tot zes maanden moeten oefenen om dit gedrag te veranderen. Het gaat hier om het instinct 
en dat vergt tijd om aan te passen.  
 Hij moet leren dat hij jou kan vertrouwen om visite wel of  niet binnen te laten. Dat vertrouwen 
moet je opbouwen. Hoe doe je dat nou? 
Belangrijk om voor ogen te houden is het woord respect. Zowel vanuit de hond naar de 
bezoeker als andersom. Respect is zichtbaar door de fysiek ruimte te geven aan elkaar. Dit leer je 
als volgt: 



Je helpt hem hierbij door een plek (bench) of  aparte ruimte te creëren waar hij zich kan 
ontspannen. Dat hij weet dat wanneer hij op die plek zit hij niets hoeft te doen en jij de taken 
waarneemt, geef  hem ook iets te knabbelen. 
Je plaatst je hond steeds met een rustige energie op deze plek, dus ik raad aan je bezoek te vragen 
5 min voor ze aankomen bericht te sturen. 
Als de hond op zijn plek zit laat je je bezoek binnen en vraagt ze onmiddellijk te gaan zitten, zo 
komen ze al minder bedreigend over.  
Honden communiceren namelijk anders dan mensen. Zo wij het vriendelijk vinden om een hond 
rechtstreeks aan te kijken, aan onze hand te laten snuffelen of  een aai te geven, is dit voor een 
hond vaak confronterend. Het is belangrijk dat je hond het signaal krijgt dat het bezoek geen 
gevaar is. Hiervoor kan het bezoek zogenaamde kalmerende signalen uitzenden.  

Dus als ze zitten en voor je de hond erbij laat zeg je hen de drie gouden regels toe te passen 
* Geen oogcontact (kijk de hond dus niet aan) 
* Niet aanraken (ook niet als de hond komt snuffelen) 
* Niet tegen praten  
Met deze signalen geeft het bezoek aan dat ze geen kwaad in de zin hebben en dat ze  er respect 
voor hebben dat je hond het spannend vindt.  

Het is van uiterst groot belang dat jij als baasje alles in goede banen leidt, velen laten ook hun 
bezoek wat lekkers geven, doe dit absoluut niet, dit geeft de hond weer meer opwinding en 
bedreiging, is immers een vreemde hand waar dat lekkers in zit!  
Wanneer je hond naar je bezoek blaft moet je duidelijk maken dat jij het bezoek regelt. Dit doe 
je door tussen je bezoek en je hond te staan met je gezicht naar je hond. Blijf  stil en zet telkens 
een stap naar voren. Hiermee “claim”  je de ruimte voor je visite.  
Onthou dat het afleren van het instinct om te blaffen discipline, tijd en geduld vergt. Richt je 
hierbij met name op de positieve ervaringen die jullie op doen en wees blij met de kleine stapjes 
die gemaakt worden. Bijvoorbeeld dat het blaffen iets minder wordt of  iets sneller ophoudt. Of  
dat je hond de kamer in loopt om ruimte (en dus respect) aan het bezoek te geven. 

Wist je dat een grote hoeveelheid van de honden het helemaal niet fijn vinden om door 
vreemden te worden geaaid of  geknuffeld?  
Zeker buitenlanders die door dezelfde handen die nu willen aaien eerst geslagen zijn.. Want hoe 
weten ze nou of  deze handen wel te vertrouwen zijn? 
Dat is ook best logisch, want wij vinden het ook niet fijn als een vreemd persoon ons gewoon zou 
komen knuffelen of  strelen. Dat zouden wij heel raar vinden, of  we worden er zelfs boos van.  
Een hond die je niet kent aai je daarom best niet zomaar, dat kan zelfs gevaarlijk zijn want je 
weet niet hoe de hond zal reageren. Want een bijt-reactie kun je dan zeker verwachten! En dan 
moet je de schuld niet bij de hond leggen. 
Toestemming vragen om te aaien doe je niet alleen aan de eigenaar van een hond, maar ook aan 
de hond zelf. Logisch, want je wil zíjn lichaam aanraken toch?  
Als een hond komt snuffelen wil dat ook niet meteen zeggen dat hij geaaid wil worden. 
Honden willen voornamelijk eerst informatie opdoen. Daarna pas vraag je toestemming.  
Dat doe je best door je hand aan te bieden, maar niet in zijn gezicht.  
Houd je hand gewoon laag op een gepaste afstand, als de hond toenadering wil dan zal hij dat 
wel doen.  
Vind de hond het wel oké, dan aai je hem 3x en stop je. Wil de hond meer? Prima.  
Gaat de hond weg of  wend hij zich af, stop dan.  



Veel mensen zien het als een persoonlijke belediging als ze een hond niet mogen aaien, maar het 
is helemaal niet persoonlijk. Het is aan jou als baasje om je hond te beschermen tegen 
ongewenste intimiteit! Heeft je bezoek of  hebben mensen op straat daar geen begrip voor is dat 
hun probleem. Jij bent het baasje, jij beschermt je hond! 
Sommige honden vinden aaien enkel fijn bij mensen die ze kennen en vertrouwen, waar ze een 
diepe band mee hebben. En dat mag toch?  
Elke hond is een individu en ze worden niet allemaal graag aangehaald, dat hoeft ook niet toch?  

(25) Wandelen met je hond  

Het zit zo ingebakken in onze cultuur om te wandelen met je hond. Het lijkt wel een vereiste te 
zijn en vaak is een van de eerste vragen die we krijgen; kan hij/zij al aan de riem lopen? 
Het antwoord daarop is bijna altijd nee.  
Waarom vinden wij dit zo belangrijk? We willen onze hond het liefst overal mee naartoe slepen. 
De hond moet gewoon mee omdat we vinden dat hij/zij dat moet kunnen want dat heet toch 
socialiseren?  
De praktijk is vaak heel anders, zeker met buitenlandse honden. Straathonden die al genoeg van 
de enge buitenwereld hebben gezien en die liever thuis blijven in hun veilige cocon of  pups die 
hun broertjes en zusjes gedood hebben zien worden in het verkeer. 
Wij mensen denken dat we MOETEN wandelen met een hond. En dat ook nog meerdere keren 
per dag. En dan soms ook nog eens langs de fiets lopen, of  zelfs over drukke markten, mee naar 
een restaurant of  terrasje. Hoe vaak zie ik mensen ‘wandelen’ met hun hond, druk bezig op hun 
telefoon, de hond sjokkend achter hun aan en doorlopen. Nee je mag niet snuffelen, loop door 
dan zijn we gauw klaar met ons verplichte rondje.. Maar denken we er ooit over na of  een hond 
dit zelf  ook wel leuk vindt? 
Hoe zou het wandelen er dan uit moeten zien? 
Allereerst begin te kijken vanuit het oogpunt van een hond, niet hoe jij denkt dat het zou 
moeten. Een wandeling doe je in de eerste plaats voor de hond en niet voor jezelf ! Je hond moet 
plezier beleven aan dit uitje en het is zijn/haar tijd en niet jouw tijd. Heb je een snuffelhond die 
graag bij elk grassprietje stil staat en uitgebreid wil snuffelen, dan is dat OK! Het gaat niet om de 
afstand die je af  legt maar om het plezier wat een hond heeft bij het lezen van de dagelijkse 
snuffelkrant zoals ik dat noem.  
Welke hond liep hier eerder voorbij? Oh ik ruik een loops teefje! Ah hier liep een kat! Even plasje 
doen zodat de volgende hond ook weet dat ik hier was!  
Dit is hoe honden communiceren met mekaar zonder elkaar te zien en wij mensen mogen ze dit 
niet misgunnen vind ik.  
Ook zijn er honden die minder snuffelen maar veel rond kijken, die graag grote afstanden af  
willen leggen en energie hebben. Met hun ga je uiteraard verder en speelt in op hun behoefte 
energie kwijt te raken. 
Voor zowel de snuffelhonden als de loophonden geldt; voor beiden is de wandeling een 
voldoening, zowel lichamelijk als geestelijk en kunnen ze voldaan weer naar huis. 
En dan heb je nog de honden die wandelen in zijn geheel maar helemaal niks vinden. Voor hun 
hoeft het niet, ze willen niet. Of  maar heel kort en dan snel naar huis. 
Dit zijn veelal honden met een rugzak, die hebben al genoeg ellende gezien en meegemaakt en 
die doe je geen plezier met een verplichte wandeling. Maar dit is vaak moeilijk te accepteren 



voor ons mensen. Want wij vinden dat wandelen moet, dat je een hond tekort doet als je niet of  
nauwelijks gaat lopen. Maar is dit eerlijk voor de hond? 
Ikzelf  heb 2 zware traumahonden. Beiden kunnen nooit wandelen en willen dat ook absoluut 
niet. Natuurlijk heb ik geprobeerd ze dat met veel geduld en toch aan te leren en hun kleine 
wereld wat groter te maken maar ik heb mijn pogingen gestaakt toen ik zag hoeveel angst en 
stress dat bij hun gaf. Zij verblijven liever in hun veilige cocon, huis en tuin, waar ze veilig zijn. 
Doe ik ze tekort? Nee! Absoluut niet! Ze zijn gelukkig op hun eigen manier en mogen zijn wie ze 
zijn! Ze kijken door het raam als ik met de andere honden ga wandelen en dat is meer dan 
genoeg voor hun.  
Respect hebben voor de grenzen van een hond heet dat. Dit is niet zielig. Het zou pas zielig zijn 
als ik ze koste wat kost toch mee over de straat zou sleuren alleen omdat de mens vindt dat een 
hond moet wandelen. 
Kijk naar je hond en speel in op hun behoeftes. Is je buitenlander net aangekomen na het 
transport, ga dan niet meteen al de dag erna lopen op de voor hun enge nieuwe planeet. Geef  ze 
rust en tijd eerst thuis te wennen en ga dan kijken of  je hun wereldje met veel geduld iets kan 
vergroten. Merk je dat je te snel gaat, doe dan stappen terug! Je hond bepaalt het tempo, niet jij. 
Veel honden moeten ook leren het wandelen leuk te vinden. Dat kan niet zomaar ineens. Auto’s 
fietsers, vreemde enge andere mensen op straat die met oh en ah je ongewenst willen aaien. 
Geen wonder dat een van de meest voorkomende problemen een uitvallende hond op straat is. 
Hoe zou dat komen denk je?  
Kijk naar je hond, kijk naar wat hij/zij wel en niet kan en wil en respecteer de grens.  
Dan pas wordt een wandeling (of  geen wandeling) voor je hond een plezier om te doen en geen 
eng gedwongen stressmoment wat elke dag weer terug komt.  
En, voor jou ook geen stress en ergernis meer als je ziet dat je hond plezier heeft! 

 



(26) Nawoord door Desiree 

Mijn lieve collega/vriendin Tessa en ik hebben dit boekje met veel zorg en liefde 
samengesteld. Elk onderwerp komt voort uit ervaring en vragen van adoptanten. 
En het is nog steeds niet klaar, af  en toe bedenken we dat we weer een onderwerp hebben wat in 
het boekje moet! Alles bedoeld om jullie met veel zorg en liefde voor te bereiden op jullie lieve 
schat! En ook als zeer belangrijk naslagwerk als je het het weer even vergeten bent.  
We hebben geschreven recht uit ons hart, zoals we altijd doen als het om dieren gaat. Onze liefde 
voor dieren is letterlijk grenzeloos! En onze bedoeling is zoveel mogelijk honden een geweldig 
thuis te bezorgen met als uitgangspunt; geen kwantiteit maar kwaliteit! 
Het gaat niet om de aantallen, maar om de successen!  
Tessa en ik hopen nog vele jaren door te mogen gaan met onze missie zoveel mogelijk 
druppeltjes op de gloeiende plaat te redden en gaan door met dweilen met de kraan open zo 
lang we kunnen. Opgeven, of  de rug toedraaien naar de diepe ellende in het buitenland is voor 
ons geen optie! ❤  

We hopen dat jullie met veel zorg en ernst dit boekje zullen lezen en bewaren. Het komt recht uit 
ons hart en onze ziel. ❤❤❤  

“In loving memory or our dearest John Coffey and Brouno... Rest in peace sweet boys, you 
changed our lives forever and taught us the greatest lesson in life... 🖤 🖤 🖤  

 

 



(27) Kinderboekje HET ZWERFHONDJE PANDORA  



MET GEPASTE TROTS PRESENTEREN WIJ: Ons eerste 
kinderboekje!!!  

🐾🐾  HET ZWERFHONDJE PANDORA 🐾🐾  

“Het zwerfhondje Pandora” is een mooi (deels waargebeurd) verhaal over een zwerfhondje. Leef  
mee met haar avonturen in Griekenland en lees hoe zij na vele omzwervingen in haar gouden 
mandje in Nederland is beland. Désirée vond Pandora op een van haar werkbezoeken in 
Griekenland, vergiftigd op straat.. Onder het motto ‘teach the children’ leren kinderen dat 
diertjes in veel landen het niet zo fijn hebben als hier.  

Pandora is het boegbeeld geworden van Stichting Pandora; een non-profit organisatie die zich als 
doel heeft gesteld voor zoveel mogelijk honden en katten uit Griekenland en Roemenië goeie 
lieve baasjes in Nederland en België te vinden.  

Lees hier alvast een stuk uit het boek van Désirée: 

“Het werd weer donker. Dapper Broertje was ook nog steeds niet terug…De 
volgende dag had Pandora zo’n erge honger gekregen. Ze wilde niet langer meer 
onder het veilige bruggetje blijven. Ze moest Mama en Dapper Broertje gaan 
zoeken en ook eten en drinken vinden. Onder het bruggetje blijven wachten kon 
echt niet meer. Dus ook zij moest de grote gevaarlijke wereld in. Voorzichtig zette 
ze een stap, en toen nog een, en nog een… En ineens was ze buiten!” 

Ben je benieuwd geworden naar de avonturen van Pandora?Bestel het boekje op 
www.boekscout.nl. 

Gebruik deze link; https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13895 of  scan de QR code om te 
bestellen. Ook verkrijgbaar via bol.com! 

ISBN: 978-94-646-8235-9Prijs: € 16,50 

Uiteraard komt de opbrengst ten goede van onze mooie stichting! 🐾  

 

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13895
http://bol.com


 




