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Workshop VRIENDEN, Onze hond een kindervriend
De vriendschap tussen hond en kind kan hecht en waardevol zijn. Maar om het
veilig te houden gelden er wel belangrijke regels.
De workshop en het boek: Vrienden

–Onze hond, een kindervriend biedt

opvoeders de instrumenten, om de kennismaking tussen hond en kind soepel te

Agenda



FOTOACTIE VAN 1 JULI
T/M 20 AUGUSTUS 2011



25 AUGUSTUS WORKSHOP VRIENDEN,ONZE
HOND EEN KINDER-

laten verlopen en ook later de vrede te bewaren. Het boek biedt een handleiding
om gevaarlijke situaties tussen kind en hond te signaleren en te voorkomen. Het
geeft meer inzicht over hoe, hond en kind elkaar vanuit hun eigen standpunt
ervaren. Daarnaast wordt angst voor honden bij
kinderen besproken en krijgt u een handleiding wat u
kunt doen.

VRIEND



3 SEPTEMBER, SPEURWEDSTRIJD ANIMALE



5 OKTOBER SNUFFELCOLLEGE SCHIN OP GEUL.



16 OKTOBER CLUBWEDSTRIJD TUSSEN

ANIMALE EN AMICO
PIU

Kortom wilt u antwoord op al uw vragen?
Meld u aan via contact@animale.nl

TUSSENTIJDSE AGENDA

LET OP! vol = vol

PUNTEN VIND U ALTIJD
OP ONZE WEBSITE ONDER

Datum: Donderdagavond 25 augustus 2011 van
19.30u tot ± 21.30u

KOPJE AGENDA

Waar: Café zalencentrum Keulen, Schoolstraat 3,
Klimmen.

Bedrijfsgegevens
ANIMALE
GEDRAGSPRAKTIJK VOOR
DIEREN

Clubwedstrijd ANIMALE <=> AMICO PIU !
Omdat plezier hebben samen met je hond zowel bij ANIMALE in Wijnandsrade als bij
AMICO PIU in Eijsden hoog in het vaandel staat, hebben we het idee gevat om een
clubwedstrijd te organiseren. Deze gezamenlijke wedstrijd zal plaatsvinden op
zondag 16 Oktober 2011.
Tijdens deze dag kunnen de cursisten van beide
hondenscholen
meedoen
aan
een
parcours
met
behendigheid, freestyle ( trucjes) en gehoorzaamheid .
Er zijn allerlei leuke prijzen te winnen! En natuurlijk staat
plezier voorop en dus zal er op een sportieve maar vooral
leuke manier deelgenomen worden aan deze dag. Bijdrage
Inschrijving € 5,- ( incl. attentie en deelname). Opgeven
kan bij m.franssen@animale.nl of tel. 045-5680398.
Hij is er klaar voor u ook........??

SWIER 24
6363 CM WIJNANDRADE
TEL. 045-5680398
FAX.045-5680397
WWW.ANIMALE.NL
CONTACT@ANIMALE.NL

REDACTIE:
MARJOLEIN FRANSSEN, SAMANTHA
SCHMEETS, PATRICIA HENSKENSSPEE
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ANIMALE GROEPSTRAINING NIEUWS
Veilig in de
auto?
Op naar de
training!

Doorlopend starten nieuwe cursussen
vanwege de vele aanmeldingen voor
onze groepslessen. Op 24 augustus
start op woensdag weer een
Puppyklas. In september zullen op
zaterdag wederom nieuwe groepen
kunnen starten en doorlopend kunt u
zich inschrijven voor de fun, freestyle
en speuren.
Weet u niet welke cursus het beste
bij uw hond past? Neem contact met
ons op en wij helpen u graag verder.
Voor actuele lestijden raadpleeg onze
website. Aanmelden kan via tel. nr.
045-5680398 of contact@animale.nl

Alle lessen worden gegeven onder
begeleiding van Kynologisch
Gedragstherapeut en/of Kynologisch
Instructeurs in kleine groepen van 4
à 5 honden (max. 6 bij sommige
groepen).
Trainingslokatie
ANIMALE voor
Baas en Hond!
Volg ons ook op
http://twitter.com/#!/
ANIMALE1 of
http://animale-gedrag.hyves.nl

ANIMALE WEBSHOP, uitgelicht!
Vanaf 15 februari j.l.
kunt
u
online
een
bezoek brengen aan
onze
geheel
nieuwe
webshop!
Lekker shoppen
voor uw hond ?
Snuffel dan onze
webshop eens

We zetten regelmatig
een
artikel
in
het
zonnetje
en
dus
afgeprijsd.
Vanwege
succes deze keer nog
een keer de Wubba

water kongs. Een must
voor op vakantie.
Wubba XL nu € 11,50
Wubba L nu € 8,75
http://www.animale.nl/
catalog/

Daarnaast wordt onze
webshop in september

uitgebreid met nieuwe
artikelen, houd het dus in
de gate.
Let op: voor cursisten,
als u besteld nemen wij
uw bestelling mee naar
de cursus u betaald dus
geen
verzendkosten!
Afhalen kan ook,
op
afspraak.

rond!

Agenda uitgelicht!

Foto-actie !
Maar dan anders……..

Vanaf t/m 20 augustus
mag u ons de leukste en
orgineelste
vakantiefoto van uw hond(en)
sturen!

stuurde
ons
de
foto
hiernaast, maar helaas we
hebben wel eisen Paris,
het gaat bij ons om de
hond op de foto!

De
allerleukste
foto’s
plaatsen we dan op onze
website en hyves en nog
leuker een heuse jury
gaat bekijken welke hond
of honden het mooiste
model
zijn.
Uiteraard
zetten we de winnaar in
het zonnetje. Paris Hilton
wilde ook meedoen en

De
12
leukste
foto’s
worden geselecteerd voor
op een kalender die wij in
het
najaar
willen
introduceren
en
dan
verkrijgbaar is in onze
webshop.
Met
de
opbrengst van de kalender Vakantie! Van 31 juli
zullen wij een goed doel tot 20 augustus hebben
steunen!
wij vakantie!

3
september Jongens
tegen de meisjes! Niet
alleen op TV, dagen de
meisjes de jongens uit,
ook bij onze hondenschool
gebeurt dit! En dan wel bij
de
speurgroepen,
de
dames dagen met hun
honden de heren uit, dit
moet
een
fantastische
wedstrijd
worden
en
vooral met veel lol!
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Bijzonder Verhaal
Vanuit de praktijk komen wij uiteraard met veel
hondeneigenaren in aanraking maar ook met
bedrijven en instellingen, stichtingen en andere
praktijken die op hun beurt weer werkzaam zijn of
hun steentje bijdrage bij het opvoeden, verzorgen,
beter maken of zelfs beter leven geven aan honden.
Zo ook kom ik per toeval in mailcontact met Betty
Heideman en omdat ik haar werk bijzonder vindt heb
ik haar gevraagd een stukje te schrijven voor in onze
nieuwsbrief zodat meer mensen met haar kennis
kunnen maken. Lees hieronder over het levenswerk
van Betty.

Patricia
Toen ik in 2005 naar Frankrijk verhuisde was mijn
grote wens om meer honden een goed thuis te
bieden. Honden die vanwege ziekte, handicap of
leeftijd kansloos waren voor adoptie. In de afgelopen
jaren hebben al heel wat hondjes zo hun laatste jaren
of maanden, en zelfs weken in een liefdevolle
omgeving kunnen doorbrengen.
Aangezien ik alleen voor de dieren zorg en afhankelijk
ben van donaties (welke er helaas nog niet heel veel
zijn) en omdat de dieren in een huiselijk omgeving bij
mij wonen, dus niet in een schuur of in hokken ben ik
wel beperkt in het aantal en soort honden wat ik
opneem.
Heel belangrijk is het dat de balans in de groep goed
is, dat de energieën elkaar aanvullen en er
duidelijkheid is over wie de roedelleider is.
Aangezien ik al sinds 1999 betrokken ben bij het lot
van de greyhound en podenco’s uit Spanje, en ik sinds
die tijd ook deze honden zelf geadopteerd, geplaatst
en tijdelijk opgevangen heb, is het niet vreemd dat de
Dj-Imba familie voor een groot deel uit deze prachtige
dieren bestaat. Maar er wonen ook altijd een aantal
andere hondjes zoals poedels, chinese naakthondjes,
jachthonden enz. Hoewel elke hond die bij ons komt
permanent blijft, ik herplaatst geen honden, is er een
uitzondering gemaakt voor de gehandicapte herder
Rex uit Servie. In zijn geboorteland maakte hij geen
enkele kans en daarom is hij in samenwerking met
stichting Straydogs uit Belgie, de AMCF en stichting Dj
-Imba bij ons gekomen. Rex heeft zelf zijn eigen
website en fanclub http://save-rex.weebly.com ; er is
voor hem al veel geld in gezameld voor behandelingen
en operaties. In drie maanden tijd is Rex enorm
vooruit gegaan, hij kan al een behoorlijk eind lopen,

trappen op en af, “rennen” en hij speelt elke dag met
de pubers uit de Dj-Imba familie: Saar en Ninja.
Omdat Rex nog heel jong is (1,5) zal er t.z.t. voor
hem een goed ander huis gezocht worden.
Vaak krijg ik de vraag hoe ik nu bepaal of een hond in
de groep past, tsja dat is gevoel. Als ik een foto zie
van een dier (en geloof mij, ik krijg dagelijks
verzoekjes) weet ik meestal gelijk of dat een match
is, natuurlijk moet de hond wel aan voorwaarden
voldoen die ik niet kan aanvoelen: goed met katten
(er lopen er 4 rond), goed met andere honden,
minimaal 12 jaar. Niet of moeilijk herplaatsbaar zijn.
Neem nu Sientje, zij zit al minimaal 12 jaar in een
opvangcentrum
in Portugal. Al
die jaren loopt
iedereen
aan
haar voorbij.
Niemand
weet
eigenlijk
hoe
lang ze er al zit
want de oudste
vrijwilliger is er in 1999 komen werken en toen zat ze
er al. Dankzij donaties kon ik haar 28 juni zelf gaan
halen in Portugal en hopelijk mag ze dan nog wat
jaartjes bij ons doorbrengen. Sientje is doof en
incontinent.
Of Mientje met 13 jaar op straat gezet in Parijs, toen
ik haar ophaalde kreeg ik een bijna kaal broodmager
mini poedeltje in handen. Ze had suikerziekte en
moest 2x per dag insuline, ze had ook een hartkwaal.
Maar Mientje werd ons zonnestraaltje, ze kwam aan,
haar vacht begon te groeien, mooie zwarte krulletjes
en ze bleek ongelooflijk slim te zijn. Zelfs toen ze
blind werd paste ze zich snel aan en wist zonder
problemen de weg naar buiten te vinden, trapje op en
af. Ze stal het hart van iedereen door haar pientere
en vrolijke kopje. Mientje heeft nog 2 jaar van het
mooie leven in Frankrijk mogen genieten voordat we
haar over de regenboog moesten laten gaan.
Wat je terug krijgt van deze dieren is onvoorstelbaar,
je hoeft niet spiritueel ingesteld te zijn om de liefde en
dankbaarheid te voelen, je hoeft je er alleen maar
voor open te stellen.

Betty
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Tips & Adviezen

Door: Patricia Henskens-Spee

Zomer perikelen bij onze honden, we kennen ze allemaal wel,
warme auto, tekenbeten, vlooien maar ook kwallenbeten,
hommelsteken komen voor. Allemaal kleine ongelukjes die als
we goed handelen verder geen schade hoeven te geven aan de
gezondheid van onze trouwe vriend.
Vorig jaar nog hadden we een workshop eerste hulp bij de
hond, we hebben toen alle meest voorkomende ongelukjes
(groot en klein) behandeld tot reanimatie aan toe. Dit jaar liet
onze agenda het helaas nog niet toe om een 2e EHBO
workshop te geven, we hopen dit wel weer snel op de agenda
te plaatsen, maar tot die tijd alvast enkele tips in onze nieuwsbrief en een zeer mooie en zorgeloze
zomervakantie!
Beroerte of hitteslag
Met nog warm zomerweer in ons vooruitzicht (hopen we) is de kans op een zonnesteek bij honden
zeker aanwezig. Een beroerte of zonnesteek komt door oververhitting.
Bijvoorbeeld bij:
·

te lang in de auto zitten in de zon

·

te actief bezig zijn in de hitte

Symptomen
·

hevig hijgen, kwijlen, trillen, slap op de benen en omvallen, bewusteloos raken.

Bij een zonnesteek kan de hond zo oververhit raken dat hij of zij omvalt en bewusteloos raakt. U zult
op dat moment als eerste moeten proberen om de hond af te koelen, maar dit mag niet te snel
gebeuren want dan kan de situatie vergergeren. Door de te snelle temperatuurswisseling kan de hond
een totale colaps krijgen waardoor het hart een flinke opdonder krijgt en er gevaar is dat het hart
stopt.
Oververhitting wat wel te doen
Haal de hond uit de warmte, doe zijn of haar riem af. Laat de hond langzaam afkoelen door water te
laten drinken, de tong is immers het orgaan waarmee het dier kan afkoelen, let wel op, de hond
alleen laten drinken als hij bij bewust zijn is. Zet de hond ook met zijn poten in een bak koel water,
door de voetzolen gaat er ook veel warmte verloren. Neem de temperatuur van de hond op, als deze
39 Graden is mag men stoppen met koelen, bijf wel temperaturen want de temperatuur kan opnieuw
oplopen. Leg het dier onder een afkoelende thermodeken. Stabiliseer de hond en vervoer naar de
dierenarts. Bel wel altijd eerst uw dierenarts op dat u eraan komt, zo checkt u of de dierenarts er wel
is en hij/zij kan zich al voorbereiden op uw komst wat de hulp aan uw hond zal versnellen.
Tip: zet het telefoonummer van uw dierenarts standaard in uw mobiele telefoon of bewaar een
visitekaartje in uw beurs of bij uw ID die u toch altijd bij u moet hebben.

Volg ons ook op http://twitter.com/#!/ANIMALE1 of http://animale-gedrag.hyves.nl
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Tekenbeet
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 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 gevaarlijk.
Zoals de gevreesde Lyme-bacterie. Teken hebben voorkeursplaatsen
voor nek, oren, kop en poten, maar kunnen ook elders op het lichaam
voorkomen. Controleer uw hond na de wandeling op teken. U kunt dit
doen door hem even een uitgebreide aaisessie te geven waarbij u met
opengespreide vingers, en met lange halen heen en weer over zijn
lichaam, kop en poten strijkt. Teken houden zich graag op in hoog gras.
Teek verwijderen
Bijt een teek zich vast, probeer deze dan zo snel mogelijk goed te verwijderen. De parasiet heeft
namelijk tijd nodig om zich vol bloed te zuigen. Hoe meer tijd de teek heeft, des te meer kans op
besmetting. Bij het verwijderen van een teek dient u altijd voorzichtig te werk te gaan. Belangrijk is
om de teek NOOIT van te voren te behandelen met alcohol, een brandende sigaret of iets anders.
Hierdoor zal de teek namelijk zijn maaginhoud direct uitspugen rechtsstreeks in het slachtoffer en dus
besmetten.
Hoe dan wel: Knijp de huid om de teek een beetje samen zodat er een bultje ontstaat, daar waar de
teek zich bevindt. Neem nu een tekenverwijderaar of pincet en plaats deze OM de teek zo dicht
mogelijk tegen de huid van de hond aan. Draai nu de tekenverwijderaar rond totdat de teek loslaat.
Niet trekken. Behandel de plaats van de beet met alcohol (70%). Tegenwoordig wordt aangegeven
dat als het kopje van de teek blijft zitten dit geen probleem is, een probleem hierbij is echter dat de
teek weer kan aangroeien en dus weer besmetten, u doet er verstandig aan de teek in zijn geheel te
verwijderen. Check nog even of de kop (zwart klein rondje met weerkaakjes) er ook echt uit is. Gooi
de teek niet in de prullebak maar spoel hem door of direct in een gesloten container.
Bijen- of hommelsteken
Met name jonge honden worden wel eens gestoken door een bij. Dit omdat ze er plezier aan hebben
om naar ze te happen of te vangen. In principe is een bijensteek onschuldig, net als dat dit bij
mensen vrij onschuldig kan zijn. Maak de plek rondom de steek zichtbaar door haren aan de kant te
strijken, ziet u nog en angel zitten, haal deze er dan met een pincet helemaal uit. Koel de steekplek
met een icepack of ijsklontjes (beiden in een handoekje).
Er zijn echter ook honden die een allergische reactie kunnen krijgen op een bijensteek. Treedt er
extreme zwelling op of gaat de hond braken en wordt suf of raakt in shock dan moet u direct naar de
dierenarts die een antigif zal toedienen. Dien zonodig kunstmatige beademing toe als de hond
ademnood heeft. Ook als de hond in zijn mond / keel of in de neus is gestoken dan kan de
ademhaling belemmert worden als er enige zwelling optreedt. Belangrijk dan is dat de zwelling
verminderd wordt. Dat kan door koelen of een azijncompress (enkele gazen doordrenkt met
natuurazijn) op de plek te leggen. Let op als u de zwelling niet kunt verminderen of als deze erger
wordt dan direct naar de dierenarts en let op de ademhaling van de hond. Bel uw dierenarts dat u
eraan komt.
Kwallen
Een kwallenbeet is minder voorkomend en eigenlijk geen beet maar een contact irritatie. Uw hond
kan het overkomen als u bijv. over het strand wandelt of als uw hond in zee zwemt. Let dan ook op
de plekken waar kwallen gesignaleerd zijn en laat uw hond daar niet te kort bijkomen. Een kwal
verweert zich, tegen vrijwel alles waar hij tegenaan komt, met zijn tentakels die gif bevatten. Door
aanraking laten de tentakels zogenaamde netelcellen los die zich op het slachtoffer zetten en het gif
afscheiden. De contact plaats lijkt op verbranding van de huid en wordt rood en gezwollen. Er kunnen
nog tentakels (delen) in de huid steken van de hond. U mag de contactplaats niet aanraken of
afdekken en moet voorkomen dat de hond er zelf aan gaat likken of krabben. Achtergebleven netels
of intacte tentakels kunnen nog gif afscheiden. Verwijder zichtbare deeltjes voorzichtig met een pincet
en overgiet de plek rustig met azijn dit neutraliseert. Leg eventueel daarna een azijncompres aan en
ga naar een dierenarts of eerst naar de EHBO post op het strand. Het gif van kwallen kan n.l. bij
overmatige blootstelling een dier of mens verlammen en dodelijk zijn.
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