DE OUDEDAGVOORZIENING
SENIORENOPVANG
“OP DE SMAKTERHEIDE”

“De oudedagvoorziening voor uw hond”

Mevrouw Heinemans is 79 jaar en verhuist
binnenkort naar een verzorgingstehuis. Ze
mag alles meenemen, behalve haar oude
hondje Robbie. Mevrouw Heinemans heeft
gehoord over een senioren hondenopvang,
maar wil eigenlijk het liefst dat Robbie bij
haar dochter gaat wonen. Zo kan ze hem
regelmatig opzoeken. Wat is nu de oplossing?

OPVANG: OOST WEST, THUIS BEST!
Soms is het mogelijk, bijvoorbeeld bij ziekte
of door ouderdom, dat u niet meer voor uw
seniorhond kunt zorgen. Dan is het belangrijk
dat u nagedacht heeft over de opvang van uw
hond. Als het goed is heeft u dit bij de
aanschaf van uw hond al gedaan. Wanneer
uw hond ergens anders ondergebracht moet
worden, heeft u natuurlijk het liefst dat uw
dierbare viervoeter in een vertrouwde
omgeving terecht komt. U kunt hierbij
denken aan familie, vrienden en buren.
De volgende instanties kunnen u ook helpen
bij het vinden van een geschikt adres voor de
opvang van uw seniorhond: rasverenigingen,
hondenverenigingen, uitlaatdiensten,
dierenartspraktijken en dierenwinkels.
Het onderbrengen van uw hond in een
thuissituatie heeft een aantal voordelen voor
de hond:
•
•

minder stress dan in een asiel;
meer persoonlijke aandacht;

Natuurlijk zou thuisopvang beter zijn voor uw
geweten. Dan kunt u immers de hond
makkelijker en vaker opzoeken.
Wanneer u geen opvangadres kunt vinden,
is er nog een laatste oplossing…

Coen en Trudy Goumans

SENIOREN HONDENOPVANG

IK WIL EEN SENIORENHOND!

U kunt uw hond ook tijdelijk, langdurig of
permanent onderbrengen bij de senioren hondenopvang. Uw hond komt hiervoor in aanmerking als hij minimaal 10 jaar is (kan verschillen per ras), gevaccineerd en gecastreerd
is en een sociaal karakter heeft.

Natuurlijk brengt een hond zijn laatste dagen
het liefst in een thuissituatie door. Een seniorhond heeft een aantal voordelen:
•
mede door de seniorhondenopvang is
de hond sociaal naar andere honden
en kan dus makkelijker gehouden
worden samen met uw andere hond;
•
een seniorhond is makkelijk om ervaring met het houden van honden op te
bouwen, mede omdat u het dier niet
meer hoeft op te voeden;
•
wanneer u zelf wat ouder bent, heeft u
misschien meer behoefte aan gezelschap van een rustige oude hond, dan
aan een wilde pup.

Wanneer uw hond verblijft in een senioren
hondenopvang is de kans op herplaatsing groter, dan wanneer de oude hond in een regulier
asiel is geplaatst.
De senioren hondenopvang biedt uw hond
een gemeubileerde huiskamer met vloerverwarming. Uw hond verblijft in gezelschap van
andere honden en komt minimaal twee keer
per dag buiten. Ook kunt u uw hond op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur bezoeken. Dit alles
wordt u aangeboden voor een bepaald bedrag
per maand. U bepaalt zelf of uw hond in de
opvang blijft of dat u toestemming geeft voor
herplaatsing.

En natuurlijk biedt u een oude hond nog een
goed tehuis!
Een seniorhond kunt u vinden in uw eigen omgeving, zoals buren, familie en/of kennissen, bij
een gewoon asiel of bij bovengenoemde seniorenopvang.

Hoe kunt u ons helpen?
U kunt maandelijks, jaarlijks of
eenmalig een donatie overmaken op
onze bankrekening:
Rabobank 1539.00.733 t.n.v.
Seniorentehuis “Op de Smakterheide”
o.v.v. donatie
Voor meer informatie kunt u terecht
bij seniorenopvang “Op de Smakterheide”:
Coen en Trudy Goumans
St. Jozeflaan 2
5817 AC Smakt-Venray (LB)
tel:
0478 - 639062
gsm: 06 - 54285764
email: info@smakterheide.nl
i-net: www.smakterheide.nl

