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VROLIJK PASEN!

Meer weten? Meer lezen!
Hondencultuur

Wij wensen jullie
Voor wat komen gaat,
Iets moois voor elk
gemaakt op maat!
Jean Donaldson

Puppy info avond

Duo dansen doe je met twee!
Positieve, beloningsgerichte en relatiegerichte training kan je

2 mei 2013

vergelijken met ‘duodansen’ en dat doe je met 2!
Welke dans? Je leert je hond een bepaalde beweging aan nl.
gaan zitten, gaan liggen, naar de mat komen, hier komen,
speeltje lossen, … Vergelijk het met een dans: ‘de zit’, ‘de liggen’, ‘de kom hier’,… Elke beweging is een aparte dans die uit
vele danspasjes bestaat om tot één dans te komen. Ga dus
stap voor stap te werk i.p.v. onmiddellijk de hele dans te verwachten.

19.00u tot 21.00u
te Mortsel

"
““Dogs are our link to paradi-

se. To sit with a dog on a hillside on a glorious afternoon is
to be back in Eden, where
doing nothing was not boring
- it was peace"

Jij kan een welbepaalde dans (bv. ‘de Zit’) in je hoofd hebben,
maar daarom weet de hond nog niet wat jij van plan bent. We gaan hem dus
stapsgewijs ‘vertellen’ over welke beweging het gaat. Hiervoor gebruiken we geen
woordjes (bv. Ga eens zitten, zit, mooi zit). Hij komt uit de hondencultuur en
spreekt geen Nederlands, laat staan dat hij het concept “zit” ed. kent zoals wij dat
gebruiken.

Lees meer...

Milan Kundera

PUPPY INFO AVOND!

Bezoek ons op:
www.hetverdragvanpluto.be

Voor iedere kersverse
pup
eigenaar, eigenaar “to
be” of gewoon iedere
hondenliefhebber is WELKOM
op onze TWEEDE
puppy info avond.
Deze gaat door op



Aanschaf van een pup



De eerste dagen en nachten



Noden van een pup



Zindelijkheid / benchtraining / …



Vernielen en bijten



Opvoedingsregels en training

DONDERDAG 2 mei 2013.
Op deze GRATIS info avond hopen we
mensen te informeren en te inspireren.
Je mag een interactieve voordracht
verwachten met veel praktijkgerichte
voorbeelden en oplossingen over volgende onderwerpen:

Geïnteresseerd?
Inschrijven via
info@hetverdragvanpluto.be
www.hetverdragvanpluto.be

Het verdrag van Pluto — Molenlei 118 (Ingang Oude Godstraat) — 2640 Mortsel
info@hetverdragvanpluto.be — www.hetverdragvanpluto.be
Uitschrijven via info@hetverdragvanpluto.be

Een halt aan broodfok!
Dieren zijn big business; miljarden gaan er om in heel deze industrie. Ook in het
fokken van honden hebben velen al sinds lange tijd snel geldgewin gezien. Mooie
verkooppraatjes, ruime keuze aan pups en propere bakken proberen de nieuwe
eigenaars te verleiden en het leed erachter te verdoezelen. Maar als dierenliefhebber moeten we verder durven zien. Wie wil als hondenliefhebber deze praktijken
immers (onbewust) blijven ondersteunen? Koop niet zomaar ergens een pup,
maar werk mee aan de groeiende betrachting naar meer dierenwelzijn.
Zeg daarom NEEN aan broodfok! Ga bij de aankoop van je pup op zoek naar:



Een HOBBY fokker die begaan is met een goede instandhouding van het ras
(lichamelijk/medisch en gedragsmatig).



Een fokker die meestal maar één of twee rassen heeft en meestal slechts
één nest tegelijk heeft

Anti Broodfok!



Een fokker bij wie je de ouderdieren mag ontmoeten.



Een fokker bij wie de pups in familiale kring opgroeien en dus reeds vanaf
het begin een goede socialisatie kennen met andere levende wezens en omgevingsgeluiden en voorwerpen.



Een fokker die vragen stelt aan de kandidaat-koper en die begaan is met
waar de pup terecht komt



…

Je kan je informeren over plaatsen/winkels waar je beter NIET terecht komt oa. op
www.broodfok.be
www.broodfok.be

Getuigenis van een broodfokteef:
Het is eenzaam in mijn kooi,
Ik droom van de zon, van het gras,
Ooit zag ik door het raam
Hoe mooi het echte leven was.
Ik ken geen knuffel of geen aai,
Voor mij geen nieuw begin.
Ik zou graag je vriendje zijn,
Een deel van het gezin.

Www.natuurvoedingvoorhonden.be

Enkelingen besloten,
Voor hun ego en het geld,
Dat na het produceren,
Mijn dagen zijn geteld...
Waarom moeten we dit doorstaan?
Wij leven in het duister.
Ons afzien is voor jullie
Niet meer dan een licht gefluister.

Wil je je eigen leuke ontdekkingen, foto’s, weetjes en tips
met andere delen in één van
onze volgende edities?

Wij huilen zacht en vragen:
Wie er voor ons vechten zal?
Voordat ik sterf wil ik slechts één ding:
Ooit eens spelen met een bal.
Jim Willis

Laat het ons weten via
info@hetverdragvanpluto.be

Het verdrag van Pluto — Molenlei 118 (Ingang Oude Godstraat) — 2640 Mortsel
info@hetverdragvanpluto.be — www.hetverdragvanpluto.be
Uitschrijven via info@hetverdragvanpluto.be

Als de lente ooit komt...
… dan zijn ze er weer, de TEKEN!
En dus is het tijd om onze honden te voorzien van de nodige bescherming! PREVENTIE is de beste therapie: Koop een halsband of pipetjes (biologisch of chemisch). Laat je informeren door je dierenarts of apotheker over je keuze.
Teken zijn spinachtige parasieten (8 potig) die zich ophouden in lage vegetatie,
zoals struiken en grassen. Wanneer de hond voorbij loopt laten ze zich vallen en
nestelen ze zich in de huid om bloed te zuigen. Alhoewel de teek zelf irritatie kan
veroorzaken, op de plek waar hij zich vasthecht, zijn vooral de ziekten die hij kan
overbrengen van belang. Teken hebben voorkeursplaatsen voor nek, oren, kop en
poten, maar kunnen ook elders op het lichaam voorkomen.

Scalibor tekenband

Hoe groot is een teek?
Een teek kan heel klein zijn (1 mm) tot heel
groot (1 cm). Er zijn diverse stadia in de levenscyclus van de teek. De Volwassen vrouwtjes teek
legt eieren. De eieren komen uit en worden larven (6 potig), na een bloedmaaltijd gaan deze
over in een nimf (8 potig). Zodra de nimf een
bloedmaaltijd heeft gehad ontstaat de volwassen
teek (8 potig).

Bij teken zag je vroeger vaak pieken in het voor- en najaar. Nu komen er meer
teken voor dan vroeger en gedurende het gehele jaar moet je erop bedacht zijn.

Advocate pipetjes tegen vlooien,
teken en wormen

Het vinden van teken op het lichaam geeft uiteraard de diagnose. Een tekenbeet
gaat zelden gepaard met jeuk. Toch kan je hond zich gaan krabben op plaatsen in
de buurt van de tekenbeet. Er kan een rode, wat gezwollen plek ontstaan op de
plek van de beet. Deze trekt na een paar dagen weg. De geïrriteerde plek is echter niet het hoofdprobleem. Dat teken ziektes kunnen overbrengen is een veel
groter probleem
Controleer je huisdier (zeker na een wandeling in een
bosrijke omgeving) dagelijks op teken en verwijder
ze direct. Het is belangrijk dat de teek binnen 24
uur nadat deze zich vast heeft gebeten verwijderd wordt, dan is er namelijk nog geen verbinding
tussen de gastheer en de maag van de teek.
De teek kan makkelijk verwijderd worden met een speciaal tangetje, of een otomhaakje. Gebruik géén spiritus, alcohol of slaolie als je de teek gaat verwijderen.
De teek kan dan juist overgeven en ziekmakende stoffen overbrengen in het
bloed.
Nadat je de teek weggehaald hebt, ontsmet je de plek waar de teek gezeten heeft
met alcohol, spiritus of chloorhexidine. Let op: draai de teek er rustig en voorzichtig uit. Dan komen de monddelen los uit de huid. Als je te hard trekt dan trek je
het lichaam van de kop af en blijft de kop vastzitten in de huid. Hierop kan een
ontsteking ontstaan.

Beaphar bio teken -en vlooienband

EN NU OP NAAR EEN ZALIG VOORJAAR!
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