Wilt u een lieve,
rustige hond?
Denk eens aan
een senior!
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Ze worden vaak vergeten of afgedaan
omdat ze minder vormbaar zouden zijn
dan een jonge hond. Oudere honden kunnen
echter een fantastische levensgezel zijn,
bovendien is een oudere hond:
	rustiger in huis en hoeft u minder
vaak met hem op pad;
vaak al opgevoed en qua karakter stabiel;
	meer gericht op uw aanwezigheid
en minder gericht op activiteit.

Adopteer een senior!
Heeft u per dag niet minimaal twee uur de tijd
voor een hond en per maand niet minimaal
vijftig tot honderd euro beschikbaar?
Maar u wilt wel een hond een goed leven
bieden? Adopteer dan op afstand een senior
in de seniorenhondenopvang.
Op www.hondenbescherming.nl
vindt u meer informatie.
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Wilt u een lieve,
rustige hond?
Denk eens aan
een senior!
Waar moet u aan denken
wanneer u een hond wilt,
jong of oud?
	Per dag heeft u minimaal twee uur de tijd
om voor uw hond te zorgen
	Per maand betaalt u /legt u opzij minimaal
vijftig tot honderd euro voor uw hond
	Per dag laat u uw hond (na gewenning)
niet langer dan zes uur alleen
	Elke dag laat u uw hond minimaal drie tot
vier maal uit, waarvan één keer minimaal
drie kwartier
	U voedt uw hond op en voorkomt dat hij
overlast voor anderen veroorzaakt

Waar moet u aan denken
wanneer u voor een oudere
hond kiest?
Een oudere hond kan een trouwe kameraad
worden met een eigen karakter. Dat karakter
is vaak al stabiel wanneer u de hond kiest.
Een jonge hond moet zijn karakter nog
vormen. U kunt dat beïnvloeden, maar u weet
vaak ook niet helemaal hoe het gaat worden.
Het grote voordeel van een senior hond is
dat ze minder energie hebben. Ze stormen
uw huis niet door en hebben een kleinere
bewegingsbehoefte. Soms zijn ze al helemaal
opgevoed. En ook een oudere hond kan nog
nieuwe dingen leren.
Wanneer u voor een oudere hond kiest, is
het goed te bedenken dat ze vaak wat meer
(medische) zorg nodig hebben. Dat kan
financiële consequenties hebben. Oudere
honden hebben vaak ook wat meer behoefte
aan steun en aandacht. Echter juist daarom
lijken ze vaak ook aanhankelijker.
En bedenk, wanneer u een jonge hond aanschaft, zal ook deze oud worden!

meer informatie: www.hondenbescherming.nl
telefoon: 070 3388538
(van maandag t/m donderdag van 9.30 - 14.30 uur)

