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Inschrijving opvang:

We vinden het ontzettend leuk dat u interesse heeft om een hond op te vangen!
Er komen van verschillende kanten honden naar onze stichting met verschillende achtergronden. Meestal kleinere rassen, dit
zijn bijvoorbeeld honden waarvan afstand gedaan wordt door omstandigheden. Dit zijn “gewone” huishonden. Honden die een
prima leven gewend zijn en niet sociaal en emotioneel beschadigd. Zij zouden het heerlijk vinden om bij een stabiele huiselijke
opvang mee te mogen lopen tot er een voor-altijd-mandje voor hen gevonden is. Afhankelijk of de hond
gesteriliseerd/gecastreerd is, zal dit eventueel in de opvangperiode gebeuren. (en eventuele tandjes of andere kleinere
behandelingen) Soms zijn er aandachtpunten maar dat hoeft zeker niet zo te zijn...
Maar ook ex-broodfokhondjes. Die hebben soms onder erbarmelijke omstandigheden geleefd. Zijn extreem bang voor al het
nieuws in hun leven. En hebben nare ervaringen. Het kan zijn dat de vorige eigenaar de hond zo slecht verzorgd heeft dat de
hond nog behandeld moet worden bij een dierenarts. U zult als opvanggezin dan de nazorg hebben. Een opvang die vervoer
heeft en alle tijd om voor een net geopereerd hondje te zorgen is dan een must. De ex-broodfokhondjes zijn gebaat bij een
stabiele opvang. Iemand die niet snel opgeeft bij een onzekere en angstige hond en vooral veel liefde en geduld heeft voor een
hondje met een verleden.
Zoals u hierboven kunt lezen zijn er veel verschillende honden waar we opvanggezinnen voor zoeken. Van kleine hondjes naar
wat grotere honden. Van gewone huishonden tot honden met een verleden. We zullen altijd proberen voor het hondje een
bijpassende opvang te zoeken. Een hond is gebaat bij stabiliteit en niet bij telkens te moeten verhuizen.
We zouden het leuk vinden als u wat meer over uzelf en uw ervaring met honden, uw woonomgeving, gezinssamenstelling etc.
wilt vertellen. U kunt dit mailen naar: mytsyorkies@gmail.com
Vergeet u uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres niet te vermelden?
Dan nemen wij contact met u op.

Dank u wel, namens de hondjes en Moon’s Yorkshire Terriërs stichting
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