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Hondencultuur 

 

 

 

 

 

 

Jean Do- naldson 

www.hetverdragvanpluto.be 

 

2 mei 2013 
 

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 after-

noon is to be back in Eden, 
where doing nothing was not 

boring - it was peace"  
 

Milan Kundera 
 

 

 

Tweede editie van  

Geïnteresseerd? 

Inschrijven via  

info@hetverdragvanpluto.be 

www.hetverdragvanpluto.be 

mailto:info@hetverdragvanpluto.be
http://www.hetverdragvanpluto.be
mailto:info@hetverdragvanpluto.be
http://www.hetverdragvanpluto.be
http://nl-nl.facebook.com/pages/Het-Verdrag-Van-Pluto/148506641855822
http://www.youtube.com/user/hetverdragvanpluto
http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/archives/1181
http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/wat-doen-wij/workshops/puppy-info-avond
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Anti Broodfok! 

 

 

 

www.broodfok.be 

 

 

 

 

 

Www.natuurvoedingvoorhonden.be 

 

Wil je je eigen leuke ontdek-

kingen, foto’s, weetjes en tips 
met andere delen in één van 

onze volgende edities? 

Laat het ons weten via      
info@hetverdragvanpluto.be  

 

 

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

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. 
 

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 

mailto:info@hetverdragvanpluto.be
http://www.hetverdragvanpluto.be
mailto:info@hetverdragvanpluto.be
http://www.broodfok.be
http://www.natuurvoedingvoorhonden.be/
mailto:info@hetverdragvanpluto.be
http://www.broodfok.be/
http://www.broodfok.be/v3/nl/faq_nl.html
http://www.natuurvoedingvoorhonden.be/


 

Het verdrag van Pluto — Molenlei 118 (Ingang Oude Godstraat) — 2640 Mortsel 

info@hetverdragvanpluto.be — www.hetverdragvanpluto.be 

Uitschrijven via info@hetverdragvanpluto.be

 

 

Scalibor tekenband 

 

 

Advocate pipetjes tegen vlooien, 
teken en wormen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaphar bio teken -en vlooien-
band   
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