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09 okt: Raad van Bestuur

26 okt: Frietjes met Frikadellen

Welkom in onze hondeschool :
als nieuw lid of door hernieuwing van hun lidgeld in september 2018










Marion met Marcel
Shauni met Boris
Geert met Rocco
Julie met Ralph
Albrecht met Omer
Vera met Ralf
Kimley met Laika
Patrick met Foxy
Matthew met Bowie











Hanne met Rufus
Ann-elise met Pipa
Caris met Mirscha
Karolien met Roy
Geert met Roxanne
Stefanie met Kadett
Simon met Bella
Ester met Juul
Gerda met Laika










Johnny met Katia
Marleen met Rhune
Frieda met Max
Evelien met Bo
Tom met Reya
Liesbeth met Milky
Joke met Osmo
Kathy met Coda

Het bestuur wenst de nieuwe leden van harte welkom en een
aangename tijd met jullie trouwe viervoeter, in onze hondenschool .

Wist je dat...?

Een hond is van nature een enorm nieuwsgierig dier. Hij loopt zijn nieuwsgierigheid achterna zonder aan de gevaren te denken. Vaak komt hij op zijn ontdekkingstocht dan wel eens een ongelukje
tegen. Schrammen, sneeën, glas in hun poot of verward geraken in prikkeldraad, ... Het kan allemaal.
Eerste hulp bij kleine ongelukjes

1. Bij kleine ongelukken zijn er twee basisregels: zorg ervoor dat kleine wonden niet erger worden
en stelp het bloeden. Volgende puntjes leggen stap voor stap uit hoe je je hond kunt helpen.
Stop het bloeden door een stevige druk uit te oefenen op de wonde. Dit kun je doen met een handdoek of een andere propere doek. Druk op de wonde met je duim of je handpalm. Na enkele minuten zou het bloeden moeten verminderen. Bij ernstige bloedingen zul je rechtstreeks op de ader
druk moeten uitoefenen. Honden hebben drie drukpunten waar je druk kunt uitoefenen om ernstige
bloedingen in andere delen van het lichaam te stoppen:* De bovenkant van de achterste poten: om
controle te krijgen over het bloeden van de onderste achterpoten.* De bovenste binnenkant van de
voorpoten: om controle te krijgen bij het bloeden van de onderste voorpoten.* De onderkant van zijn
staart: om de bloeding van zijn staart te verminderen.
2. Eens de bloeding onder controle is, knip dan het haar rond de wonde weg. Zo blijft de wonde
schoon en zal die ook sneller genezen.
3. Een gewonde hond die pijn heeft kan verward en bang zijn. Als je denkt dat hij zou kunnen bijten
terwijl je hem verzorgt, gebruik dan een muilkorf. Heb je een kleine hond? Dan kun je hem in een
deken wikkelen.
4. Is het moeilijk om de bloeding te stelpen? Bind dan een verband rond de wonde om de vloed te
verminderen. Al dringt het bloed in het verband, laat het op zijn plaats. Verwijder zeker de korst niet
die zich vormt. Door de korstvorming gaat het bloeden namelijk stoppen.
5. Blijft de wonde bloeden? Ga dan onmiddellijk naar je dierenarts.
Vermijd in alle stappen het gebruik van een knelverband. Al te vaak kan een poot verloren gaan
doordat de bloedtoevoer te lang afgesneden werd. Als je de wonde op een juiste manier verzorgt,
kan je hond snel terug op een nieuwe ontdekkingstocht!
(http://www.hondencentrum.com)

Wist je dat...?

