Blok 3

Brugles 1

Zie het doel en het middel

Opvang voor dieren
Zonder baasje
Soms zijn er dieren zonder baasje. Ze zijn weggelopen.
Of door hun baasje buiten de deur gezet. Sommige
mensen denken niet goed na voordat ze een huisdier
nemen. Raar, vind je niet?
Ze vinden hun dier toch niet zo leuk. Of het kost
hun te veel tijd of geld. Om een hond goed te kunnen
verzorgen, heb je geld nodig. Daarmee koop je voer en
betaal je de rekening van de dierenarts. Een hond kost
ook tijd. Drie keer per dag moet hij naar buiten om te
kunnen rennen en plassen. Ook als het heel hard
regent.
Er zijn mensen die er niets aan kunnen doen dat hun
dier weg moet. Ze moeten niezen of snotteren van hun
hond of kat. Of ze krijgen jeuk en pukkels.

Het asiel
Om deze dieren op te kunnen vangen, is er het
dierenasiel. Daar worden de dieren verzorgd tot ze een
nieuw baasje krijgen. Ga dus altijd eerst naar het asiel,
als je een huisdier wilt. Door een dier uit het asiel te
nemen, maak je een eenzame hond of kat heel gelukkig.

EHBO bij huisdieren
EHBO betekent Eerste Hulp Bij Ongelukken.
EHBO kun je leren. Ook voor dieren is het erg handig.
Jonas de Boom werkt bij een asiel in Leiden. Hij volgde
een cursus EHBO voor dieren. Hij geeft wat tips: ‘Als je
hond of kat door een auto wordt aangereden, doe dan
het volgende:
+ Controleer de ademhaling. Zo weet je of je dier
het benauwd heeft.
+ Gebruik een doek of kleren om een wond te
verbinden.
+ Vraag om hulp. En bel de dierenarts. De arts
zal je hond of kat verder verzorgen.’
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