Michelle Vrolijk
Nieuwsbrief 1 - januari 2019
Allereerst de beste wensen voor 2019. Ik hoop dat het een mooi, gezond en liefdevol jaar gaat worden voor iedereen!
In deze nieuwsbrief vind je de volgende onderwerpen:

Nieuwjaarscadeautje

Lezingen 2019

Boekentips

Workshop

Bloeddonatie van de hond voor de hond

GPS voor de hond

Update Janko

NIEUWJAARSCADEAUTJE
Om het nieuwe jaar vrolijk te beginnen verloot ik 3 gratis plaatsen voor een lezing naar keuze
uit het programma 2019 te Amstelveen. Het aanbod vind je hieronder en op
http://michellevrolijk.nl/workshops-en-lezingen.html . Als je interesse hebt, stuur dan voor
20 januari a.s. een mailtje naar info@michellevrolijk.nl onder vermelding van ‘gratis lezing’ plus
daarbij je keuze.
Lófi kiest de winnaars en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd ;-)

LEZINGEN 2019 TE AMSTELVEEN
26 jan.: Spelgedrag van honden: wat is spel, wat wordt 'pesten' en hoe voorkom je dat?
9 feb: Spelgedrag van honden: wat is spel, wat wordt 'pesten' en hoe voorkom je dat?
23 feb.: Stress bij honden: stress, angst en ongewenst gedrag gaan vaak hand in hand
31 maart: Hond en geluidgevoeligheid: bijvoorbeeld angst voor onweer en vuurwerk
21 april: Neuswerk voor honden: link naar gewenst gedrag, mogelijkheden en valkuilen
23 juni: Divers beeldmateriaal: lezing over hond&gedrag, beeldmateriaal i.o.m. cursisten
22 sept.: Blafgedrag van honden: wanneer blaffen een probleem wordt
20 okt.: Probleemgedrag bij honden: leer over oorzaken én oplossingen
16 nov.: Pijn bij honden: pijn is een belangrijke trigger voor ongewenst gedrag
14 dec.: Quality time & teambuilding met honden: hoe beter de band, hoe beter de basis
Locatie: Amstelveen
Prijs: EUR 27,50
Tijden: 13.00 – 15.15 uur (de november lezing duurt tot 15.45 uur)
Puntentoekenning is bij diverse organisaties aangevraagd.
Je kunt je eenvoudig aanmelden door een mail te sturen naar info@michellevrolijk.nl

BOEKENTIPS
Ook al is het boek al wat ouder, het is nog steeds een aanrader: Bach-remedies voor honden
en paarden, geschreven door Margriet Dudok van Heel. Mooi en duidelijk beschreven en
geschreven.
Leven als een beest, geschreven door Charles Foster. The Guardian schreef over dit boek:
‘Een bijzonder relaas van een man die probeert om als vijf dieren te leven; het laat ons zien
wat ons menselijk maakt.’

WORKSHOP DOOR DE OGEN VAN DE HOND: LICHAAMSTAAL EN HANDLING
Datum: Driedelige workshop op 6, 13 en 20 april 2019
Locatie: Amstelveen
Tijden: sessie 1 en 2: 10.00 - 12.30 uur en sessie 3: 10.00 - 13.45 uur
Kosten: € 95 met hond en € 75 zonder hond
Aantal deelnemers: 4 personen waarvan maximaal 3 met hond. Sessie 3 (20 april) gaat
steeds met één hond tegelijk waardoor ook minder sociaal vaardige honden kunnen
deelnemen.
 Hond 1: 10.00 - 11.15 uur
 Hond 2: 11.15 - 12.30 uur
 Hond 3: 12.30 - 13.45 uur
Omschrijving: Door middel van informatie, praktijkvoorbeelden en beeldmateriaal wordt
gekeken naar zaken die het leven van een hond beïnvloeden. Het doel is het verbeteren van
het leven van de hond daar waar mogelijk. Deelnemers leren breder kijken, anders handelen,
problemen voorzien en consequenties begrijpen. Ze krijgen als het ware een kijkje in het
leven van hun hond waardoor het leven van beide wijzigt.
 Sessie 1 (6 april): Introductie, theorie en videomateriaal (zonder honden).
 Sessie 2 (13 april): Observeren in de praktijk (zonder eigen honden).
 Sessie 3 (20 april): Praktijksessie met eigen honden (invulling in overleg met eigenaar).
Deelnemers krijgen vooraf een vragenformulier toegezonden zodat de workshop zo veel
mogelijk op maat gemaakt wordt.
Mocht je twijfelen, lees dan de recensie die Annelies heeft geschreven op verzoek van KC
Delft: http://michellevrolijk.nl/REDACTIE%20verslag%20Workshop%20drie%20daagse.pdf

BLOEDDONATIE VAN DE HOND VOOR DE HOND
Recent zag ik de volgende video over
https://www.youtube.com/watch?v=lqjWPKaDb-8

bloeddonaties

door

een

hond:

Naar aanleiding van de informatie op de website van de EVBN: https://evbn.nl/uw-hond-kanlevens-redde/ heb ik contact met ze opgenomen voor wat meer informatie:

honden die rauw eten zijn ook welkom

titeren wordt geaccepteerd

een Weil-enting is wel verplicht (valt niet onder titeren)

preventief ontlastingonderzoek m.b.t. wormen wordt ook geaccepteerd

honden die in het buitenland zijn geweest: dat wordt van te voren besproken (hangt van
e.e.a. af), en

op hun website wordt gesproken over 4 tot 6x per jaar doneren: 1x per jaar zijn ze ook blij
mee.
Ik sta er een beetje dubbel in: aan de ene kant helpt het honden die bloed nodig hebben, het
kan zelfs levens redden, aan de andere kant lijkt het me belastend voor de hond die doneert,
zeker als het 4x per jaar gebeurt.

CHIP, PENNING EN ID TAG SILENCER
Zo nu en dan wordt een hond gevonden die óf niet gechipt is óf wel gechipt maar de chip is niet
geregistreerd. Check daarom of de chip van jouw hond geregistreerd is. Dat kan heel eenvoudig
via https://ndg.nl/
Een penning met je telefoonnummer zorgt er voor dat je hond bij vermissing nóg sneller thuis komt.
Je kunt de penning bij de NDG bestellen of laten maken bij bijvoorbeeld een dierenwinkel (soms
kun je daar zelfs op wachten). Een ID tag silencer zorgt ervoor dat de penning niet rammelt en is
een ‘glow in de dark’ type dus duidelijk zichtbaar. Veiliger en prettiger ;-)

GPS VOOR DE HOND
Mocht je hond onverhoopt toch zoek raken, dan kan een GPS uitkomst bieden. Een klant van
mij heeft een beagle die soms z’n neus achterna gaat. Om deze reden draagt de hond een
GPS-je. Ik heb haar recent gevraagd of ze tevreden is over het systeem en hieronder vind je
haar reactie:
‘’Deze heb ik en het bevalt heel goed. Je moet er wel een abonnement op nemen; het kost
dacht ik iets van 50 of 60 per jaar. Het werkt in 25 landen, kan onder water en je kan het met
elkaar delen als de hond uit logeren gaat. Je hoeft dan alleen de app te downloaden. Het bereik
is meestal goed. Soms duurt het even, vooral als je in de bossen loopt, dan geeft de GPS
steeds met vertraging aan waar je bent. Als je hem op live zet, geeft hij de juiste plaats aan in
het bos. Je moet echter wel een beetje de weg weten, anders is het lastig om te zien waar je
hond is. Zo ziet het er dan uit: ‘’

UPDATE JANKO
Janko, de hond uit de eindejaarsnieuwsbrief 2018 heeft een gouden mandje gevonden. De kracht van facebook, nieuwsbrieven en
onderling contact! 

Met Vrolijke groet,
Michelle

