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Michelle Vrolijk
Nieuwsbrief 5 - mei 2019
In deze nieuwsbrief vind je de volgende onderwerpen:
 Wie jarig is trakteert!
 Lezing Stress bij honden 4 mei a.s.
 EHBO setje voor de hond
 Handige app

WIE JARIG IS TRAKTEERT!
Op 2 mei a.s. ben ik jarig en wie jarig is trakteert. Wie zich op 1 of 2 mei aanmeldt voor
onderstaande lezing ‘Stress bij honden’, ontvangt EUR 5,= korting.

LEZING STRESS BIJ HONDEN
Datum: 4 mei 2019
Locatie: Amstelveen
Tijden: 13.00 – 15.15 uur
Prijs: EUR 27,50 p.p. inclusief 21% BTW
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
 Stress en de dagelijkse praktijk
 Hoe herken je stress bij je hond?
 Diverse videovoorbeelden uit de praktijk
 Wat zijn de oorzaken en gevolgen van stress?
 Hoe los je het op?
 Valkuilen
Er wordt gebruik gemaakt van veel beeldmateriaal.
Puntentoekenning APDT en Raad van Beheer: 10 punten.
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@michellevrolijk.nl

EHBO SETJE VOOR DE HOND
Ik ben een groot voorstander van een EHBO setje voor de hond. In mijn vorige
nieuwsbrief heb ik al een aantal producten genoemd en hieronder vind je nog een paar
mogelijkheden. Sommige producten overlappen elkaar, maar ze zijn toch verschillend.
Soms past het ene middel net wat beter bij een hond dan het andere, vandaar deze
keuze.
 Traumeel tabletten of druppels voor lichamelijk trauma
 Bach Rescue for Pets voor geestelijk trauma
 Alternatief op de twee bovenstaande producten: Puur Trauma
 Apis
 Vetramil
 Tekentang
 Pijnstillers (regulier en/of complementair)
 Je mobiele telefoon (standaard bij je): niet om tijdens je wandeling te bellen  maar
om in geval van nood te kunnen bellen voor hulp
 .....
 .....
En, vergeet jezelf niet! Als een hond iets overkomt, dan schrikt de eigenaar vaak ook.
Het is daarom handig om ook iets voor jezelf bij de hand te hebben ;-)

PLANTENIDENTIFICATIE APP
De volgende app is misschien handig als je hond buiten bloemen, kruiden of planten
eet, die je niet zo 123 herkent. Je kunt dan opzoeken wat de eigenschappen zijn en
waarom je hond ze uitkiest:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=nl

Met Vrolijke groet,
Michelle

