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THEMA: GEZELSCHAPSDIEREN

Een dier in huis |

BIJLAGE 2

Speeddaten

Een kat wil graag binnen en buiten.
Ze heeft geen vast schema en
kiest graag zelf wanneer ze binnen
of buiten gaat. De eigenaars van
de kat willen niet dat de warmte uit
het huis ontsnapt.

Een hond eet graag, maar hij
weet niet altijd wat gezond voor
hem is. Chocolade maakt hem
bijvoorbeeld ziek. Etensresten van
mensen zijn niet altijd goed voor
de hond. Vlees of hondenvoer is
voldoende.

Een paard heeft veel beweging
nodig. Anders wordt hij ongezond
en ongelukkig.

Een konijn moet elke dag kunnen
bewegen: rennen en huppelen.

Voor een kip is scharrelen
een dagelijkse bezigheid.
Het is haar natuurlijk gedrag.

Cavia’s kunnen zich snel vervelen.
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Een paard is niet graag alleen.
Hij heeft behoefte aan contact met
andere paarden. Maar zijn eigenaar
vindt een tweede paard te duur.
Zijn weide en zijn stal zijn wel groot
genoeg voor meerdere paarden.

Met nieuwjaar is de hond bang
voor vuurwerk. Van het lawaai
en de lichtflitsen krijgt hij enorm
veel stress.

Een kat moet veel water drinken.
Maar ze houdt er niet van als
haar snorharen de rand van
de drinkbak raken.

Als cavia’s hun voederbakje kunnen
omduwen, wordt hun eten vies.
Daar kunnen ze ziek van worden.

Een konijn graaft graag.
Dat is zijn natuurlijk gedrag.

Als kippen te dicht op elkaar
zitten, gaan ze naar elkaar pikken.
Ze kunnen mekaar dan ernstig
verwonden.
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Een paard dat geen hoefijzers
draagt, moet zijn hoeven
kunnen slijten.

Een kat is een geboren jager.
Ze vindt het heerlijk om dingen
achterna te zitten, maar binnen
valt er weinig te beleven.
De kat verveelt zich.

Een cavia heeft gezelschap nodig.
Een mens of een ander dier kan
een soortgenoot niet vervangen.
Alleen een cavia begrijpt een cavia.

Een kip heeft graag een overzicht
over de omgeving. Ze wil ook soms
kunnen vluchten van kippen die
hoger in rang zijn.

Een hond moet elke dag meerdere
keren flink kunnen bewegen:
graven, rennen, zwemmen,
spelen … Maar in een appartement
is daar weinig ruimte voor.

Een konijn schrikt heel snel en is
gauw bang voor drukte en lawaai.
Opgepakt worden vindt hij
doodeng.
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Mogelijke oplossingen

Een kat wil graag binnen en buiten. Ze heeft
geen vast schema en kiest graag zelf wanneer ze
binnen of buiten gaat. De eigenaars van de kat
willen niet dat de warmte uit het huis ontsnapt.
Mogelijke oplossingen: een kattenluikje,
een binnenplek maken in de garage die
afgesloten is van het huis …

Een hond eet graag, maar hij weet niet altijd
wat gezond voor hem is. Chocolade maakt hem
bijvoorbeeld ziek. Etensresten van mensen
zijn niet altijd goed voor de hond. Vlees of
hondenvoer is voldoende.
Mogelijke oplossingen: etensresten die
op de grond vallen onmiddellijk opruimen,
geen restjes geven als je zelf aan het eten bent,
zorgen dat er altijd hondeneten in huis is …

Een paard heeft veel beweging nodig.
Anders wordt hij ongezond en ongelukkig.
Mogelijke oplossingen: een grote wei waar
het paard elke dag op kan rennen en bewegen,
regelmatig met het paard gaan wandelen,
het paard nooit een hele dag in de stal laten …

Een konijn moet elke dag kunnen bewegen:
rennen en huppelen.
Mogelijke oplossingen: een heel groot hok,
elke dag even vrijlaten in de tuin …

Voor een kip is scharrelen een dagelijkse
bezigheid. Het is haar natuurlijk gedrag.
Mogelijke oplossingen: genoeg plaats maken
waar de kippen kunnen scharrelen, het eten ook
wat rondstrooien, zorgen dat er losse grond in
hun buitenhok is …

Cavia’s kunnen zich snel vervelen.
Mogelijke oplossingen: een aantal cavia’s bij
elkaar zetten, leuk materiaal aanbieden om
te knagen, takken en kartonnen dozen geven
om mee te spelen, ze af en toe ook vrij laten
rondlopen in huis of in de tuin …

Een paard is niet graag alleen. Hij heeft
behoefte aan contact met andere paarden.
Maar zijn eigenaar vindt een tweede paard
te duur. Zijn weide en zijn stal zijn wel groot
genoeg voor meerdere paarden.
Mogelijke oplossingen: een paard van iemand
anders laten kennismaken met zijn paard,
en als het klikt, ze samen op de wei laten
wonen, geregeld afspreken met andere
paardeneigenaars, het paard af en toe naar
een andere wei brengen waar bevriende
paarden staan …

Met nieuwjaar is de hond bang voor vuurwerk.
Van het lawaai en de lichtflitsen krijgt hij enorm
veel stress.
Mogelijke oplossingen: de hond in
een geluidsdichte kamer steken – al is dat
moeilijk omdat de hond erg goed kan horen,
de hond maanden op voorhand trainen om
te leren dat vuurwerk niets ergs is, vragen
aan de buren om geen vuurwerk af te steken,
de hond op die bewuste nacht ergens naartoe
brengen waar geen vuurwerk is, gordijnen
dichtdoen, de radio opzetten …

Een kat moet veel water drinken. Maar ze houdt
er niet van als haar snorharen de rand van de
drinkbak raken.
Mogelijke oplossingen: brede, ondiepe kommen
gebruiken, waterfonteintjes gebruiken …

Als cavia’s hun voederbakje kunnen omduwen,
wordt hun eten vies. Daar kunnen ze ziek van
worden.
Mogelijke oplossingen: stevige voederbak
(bv. van aardewerk) die de cavia’s niet omver
krijgen, het voederbakje vastmaken aan
de bodem …
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Mogelijke oplossingen

Een konijn graaft graag. Dat is zijn natuurlijk
gedrag.
Mogelijke oplossingen: een stuk in het hok
waar het konijn kan graven, maar zorgen dat
hij zichzelf niet uitgraaft, af en toe vrij laten op
stukjes waar hij kan graven …

Als kippen te dicht op elkaar zitten, gaan ze naar
elkaar pikken. Ze kunnen mekaar dan ernstig
verwonden.
Mogelijke oplossingen: het hok groot genoeg
maken, zodat er plaats is voor alle kippen,
minder kippen bij elkaar zetten (maar nooit
alleen, dat vindt een kip niet leuk!) …

Een paard dat geen hoefijzers draagt, moet zijn
hoeven kunnen slijten.
Mogelijke oplossingen: een stuk verharde grond
op de woonplaats, regelmatig gaan wandelen op
hardere grond, verhard pad in de wei …

Een kat is een geboren jager. Ze vindt het
heerlijk om dingen achterna te zitten, maar
binnen valt er weinig te beleven. De kat verveelt
zich.
Mogelijke oplossingen: speeltjes maken voor
de kat, het eten van de kat verstoppen of in
een balletje steken, zelf met de kat spelen met
bv. een touwtje of een hengel, een kattenluikje
zodat ze buiten kan als ze dat wil …

Een cavia heeft gezelschap nodig. Een mens
of een ander dier kan een soortgenoot niet
vervangen. Alleen een cavia begrijpt een cavia.
Oplossing: cavia’s minimum per twee houden,
wel opletten dat ze goed overeenkomen.

Een kip heeft graag een overzicht over
de omgeving. Ze wil ook soms kunnen vluchten
van kippen die hoger in rang zijn.
Mogelijke oplossingen: kleine hokken en kistjes
waar de kippen in of op kunnen zitten, zorgen
dat ze ook op het dak van het hok kunnen gaan
zitten …

Een hond moet elke dag meerdere keren flink
kunnen bewegen: graven, rennen, zwemmen,
spelen … Maar in een appartement is daar weinig
ruimte voor.
Mogelijke oplossingen: verhuizen naar een huis
met een tuin, elke dag vier keer gaan wandelen,
vragen aan iemand met een tuin of een wei of
de hond daar mag spelen, naar de hondenweide
gaan, een hond nemen die minder beweging
nodig heeft …

Een konijn schrikt heel snel en is gauw bang
voor drukte en lawaai. Opgepakt worden vindt
hij doodeng.
Mogelijke oplossingen: altijd rustig zijn in
de buurt van konijnen, het konijn met rust laten,
heel langzaam en heel lief met de konijnen
omgaan, genoeg plaats voorzien waar het konijn
zich kan verstoppen …
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