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Ben je echt
klaar voor
een huisdier?
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OMGEVING

WWW.HUISDIERINFO.BE

Ben je echt klaar voor
een huisdier?
Een huisdier is een vriend voor het leven. Toch denk
je best eerst goed na voor je een dier in huis haalt.
Je vriend heeft immers aandacht en een goede
verzorging nodig en dat kost tijd én geld. De dagelijkse
wandeling met de hond, de inentingen van de kat, het
schoonmaken van de kooi van de vogel, het voedsel,
de verzorging… En hoe leuk het ook is om een puppy
of een kitten in huis te halen, vergeet niet dat Max of
Minoes ook groot worden.
Wat je huisdier allemaal nodig heeft, hangt natuurlijk
af van het soort dier.
Op www.huisdierinfo.be vind je meer informatie
over het houden van huisdieren, zoals:
• welke omgeving (hok, aquarium, kooi …) heeft
het dier nodig?
• hoeveel tijd moet je dagelijks besteden aan je
huisdier?
• wat kost een huisdier?
• hoe oud wordt het dier?
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Harde cijfers
Jaarlijks belanden in Vlaanderen bijna 50.000 dieren
in een asiel. Een derde hiervan is achtergelaten door
de eigenaar. Niet alleen honden en katten, maar ook
vogels en knaagdieren behoren tot de ongelukkigen.
Er zijn allerlei redenen. De hond is te groot geworden
of heeft vuile poten na de wandeling. De baasjes
verhuizen en de dieren mogen niet mee. Het
onderhoud van het konijnenhok vraagt te veel tijd of
het baasje gaat naar een bejaardentehuis. Er wordt
een baby verwelkomd die nu alle aandacht krijgt.
De hond is te actief of de kinderen hebben geen
belangstelling meer voor de cavia’s. De kat verliest
te veel haar of een van je huisgenoten is allergisch.
Zulke situaties kan je voorkomen door je vooraf
grondig te informeren.
Haal niet zomaar een dier in huis. Kijk eerst op
www.huisdierinfo.be en ontdek of een huisdier bij
jou past.

