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Personagekaartjes

Dierenvriend
Je verzorgt graag dieren en 
hebt er ook verschillende 

thuis.

Uitbater van een asiel
Jij ziet veel verwaarloosde 

dieren binnenkomen.

Iemand met allergie
Jij bent allergisch aan veel 

dieren en vindt dus dat in elk 
huis een plek huisdiervrij moet 
zijn, zodat jij zonder klachten 

op bezoek kan.

Hond
Jij woont bij een gezin dat van 
jou houdt, maar niet veel tijd 

voor je heeft.

Kat
Jij hebt een heerlijk luilekker 

leventje bij een oude dame, die 
je uren aan een stuk aait.

Cavia
Jij hebt een groot verblijf dat 
je met één andere cavia deelt. 

Overdag wil je slapen, maar 
veel rust krijg je dan niet.

Konijn
Jij bent alleen, waardoor je wat 

eenzaam bent. De kinderen 
aaien je graag, maar dat vind je 

eigenlijk niet zo fijn.

Kip
Jij zit in een buitenhok waar 

nog drie andere kippen zitten. 
In je verblijf is maar een klein 

stukje aarde om een stofbad in 
te nemen.

Pony
Jij moet vaak in de stal 

staan. Er is wel een kleine 
weide, maar meestal moet je 

binnenblijven.

Boze buur
Jij houdt niet zo van dieren, 

en ergert je aan de blaffende 
honden en de kraaiende haan 
in de buurt, om nog maar van 
de kattenuitwerpselen in de 

tuin te zwijgen.

Dierenarts
Jij wil dat alle dieren gezond 
en gelukkig kunnen zijn. Ook 

gevonden dieren worden gratis 
door jou verzorgd.

Minister van dierenwelzijn
Jij moet belangrijke 

beslissingen nemen over 
dierenwelzijn, en naar 

de wensen van  
de bevolking luisteren.

Therapeut
Jij hebt een aantal huisdieren 

die je in je therapiesessies 
gebruikt. Je merkt dat 

jongeren met problemen veel 
troost vinden bij jouw dieren.

Slechtziende persoon
Jij hebt een 

blindengeleidehond  
die jou helpt.

Dierenkapper
Jij hebt een kapsalon voor 
honden en katten. Jij knipt 

en kapt de dieren zoals 
de eigenaars willen dat ze 

eruitzien.

Mus
Jij wilt af en toe wat kruimels 
komen pikken in de tuinen. 
Maar je moet goed uitkijken 
voor de honden en de katten 

die daar rondlopen.

Hoefsmid
Jij verzorgt de hoeven van de 

paarden bij mensen thuis.

Fabrikant van  
dierenvoeding

Jij maakt gezonde voeding 
voor alle gezelschapsdieren. 
Je wilt winst maken, zodat je 
bedrijf kan blijven bestaan.


