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Belevenissen uit het dierenpension
Aan de hand van haar eigen ervaringen behandelt Wendy Govers-van Thiel in elk nummer
van het Dibevo-Vakblad een onderwerp uit de dagelijkse dierenpensionpraktijk.

Dag voerbakje,

hallo voerpuzzel
Een kat is vanuit de natuur gewend om 15 keer per dag kleine hapjes in de vorm van
een vlieg, kikker, sprinkhaan of muis te eten. Om dit eten te ‘vangen’ moeten ze flink
aan de bak. Maar wat doen wij, als goed personeel van onze huistijgers: wij vullen de
voerbakjes netjes met kant-en-klare brokjes. Weg kleine porties (tenminste, bij veel
katten die hun bakjes het liefst in één keer leegschrokken) en weg sport en spel. Met
als gevolg te dikke katten die zich kapot vervelen.
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Reageren? Mail redactie@dibevo.nl

Wendy Govers-van Thiel is eigenaar van Cats Only - kattenhotel & katsalon en natuurlijk heeft ze zelf
ook een kat: een Maine Coon. Daarnaast houdt ze kippen, een Oudduitse Herder en een paard. Naast
de werkzaamheden die Wendy in haar eigen kattenhotel en kattentrimsalon uitvoert, organiseert ze
lezingen, cursussen en workshops voor kattenbezitters en professionals. Wendy schrijft ook gastblogs
op Huisdierenspecialist.nl, de consumentenwebsite van Dibevo.
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