Pets&CO Klev erpa rk

Amanda Beck is gek ...
... op dieren
Happy Konijn is een samenwerkingsproject van Dibevo en de Dierenbescherming.
Het is een winkelconcept waarmee winkeliers aan hun klanten kunnen laten zien
hoe konijnen gehouden moeten worden. Dus in een groot verblijf, met uitloop
mogelijkheid, met een maatje erbij, en goed voer. Om het certificaat Happy Konijn
te verkrijgen moet je winkel aan nogal wat eisen voldoen. Amanda Beck van
Pets&Co Kleverpark besloot het Happy Konijn-avontuur aan te gaan. Niet omdat
ze er rijk van denkt te worden of omdat het een persoonlijk prestigeproject is,
maar omdat Amanda Beck gek is. Op dieren.
Tekst en foto’s: janine verschure
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P

ets&Co
Kleverpark
verhuisde drie
jaar geleden
naar een nieuw
pand aan de Van

Ostadestraat in Haarlem. Het nieuwe pand ligt slechts zo’n 700 meter

van het oude vandaan en is ruim twee
keer zo groot. “Heerlijk hoor, al die ruimte”, zegt Amanda.

“Mijn eerste gedachte toen het idee om te verhuizen ging

Houden van goed houden
Achteraan in Pets&Co Kleverpark vind je

de aquarium- en reptielenafdeling. De
stellingen zijn afgewerkt met sfeervol steigerhout en de verblijven zijn mooi ingericht,
met veel groen en decoratiemateriaal. “De
dieren die je hier ziet zijn niet te koop”, zegt
Amanda. “Als hier mensen komen die bijvoorbeeld
een konijn of een reptiel willen kopen, verwijs ik ze
door naar de opvang. De dieren hier horen bij de winkel en
blijven ook in de winkel. Ik heb ze in de winkel om te

spelen, was dat we dan een konijnenverblijf konden maken

laten zien hoe ze gehouden moeten worden. Af

dat voldoet aan de eisen van Happy Konijn. Maar helaas

en toe kweken we met onze dieren en als het

hebben we dat oh zo gewenste certificaat nog niet in ons

nageslacht gezond is mogen echte liefheb-

bezit.”

Dertigduizend euro

Als je de winkel van Amanda Beck binnenkomt, zie je rechts

Pets&Co Kleverpark

bers de jonge dieren kopen. Maar die mensen worden door ons geselecteerd, moeten
veel weten van de betreffende diersoort en
bovendien een paar nachtjes erover slapen

het papegaaienverblijf. Hier wonen grijze roodstaart Lucy en
rosé kaketoe Tweety zusterlijk samen. “Het zijn dames”, vertelt Amanda. “Ze vormen niet echt een koppeltje maar stellen wel prijs op elkaars gezelschap. Het zijn allebei vogels
uit de opvang, ze zijn niet te koop. We krijgen regelmatig
vragen hierover, want ze zijn tam en prachtig. ‘Noem maar
een prijs’, zei laatst iemand. ‘Ik wil ze per se hebben.’ ‘Dertigduizend euro’, zei ik en toen hoefde het niet meer.”

 Koppelavonturen
Om te illustreren hoe zeer Amanda’s dieren haar aan het hart gaan, hieronder het verhaal over de koppeling van winkelkonijnen Happy en Binky. Amanda: “Happy hadden we al in de vorige winkel. Hij kwam uit de opvang maar
was nooit gekoppeld met een ander konijn, omdat hij was opgegroeid met
cavia’s. Die had ik genoeg, dus in de vorige winkel leefde Happy vreedzaam
samen met de winkelcavia’s. Om in aanmerking te komen voor het Happy
Konijn-certificaat, moest hij echter samenleven met een ander konijn. Dus
– ook weer via de konijnenopvang – schafte ik Binky aan: een prachtig rex-konijn. Bij de opvang lukte het niet om Happy en Binky te koppelen, dus ik
besloot het zelf te proberen. Maar helaas: ook hier lukte het niet. Ik besloot
Thera Kuper te bellen, zij is konijnengedragstherapeut bij Tinley, heeft onder
andere een aantal lezingen gegeven voor Dibevo. Ik mocht Happy en Binky
brengen, Thera woont anderhalf uur rijden bij mij vandaan. Dus anderhalf uur
heen, anderhalf uur terug, en vijf dagen later weer op en neer om ze op te
halen. Maar wat mij niet lukte, kreeg Thera wel voor elkaar: Binky en Happy
leven nu gezellig samen.
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voordat het dier mee naar huis mag. Ik kweek bijvoorbeeld
met mijn eigen buff cavia’s, daarmee ga ik ook naar kleinik ken en van wie ik zeker weet dat ze er goed voor zullen

Happy Konijn

zorgen.”

Wil je meer weten of je aanmelden voor Happy

dierenshows. Maar de jongen gaan alleen naar mensen die

Als je achteraan in de winkel links afslaat kom je in een
ruimte die afgesloten kan worden met een hekje. In de hoge
wanden rondom de ruimte zijn dierverblijven gemaakt en
daar wonen onder andere gerbils, grasparkieten, ratten en
hamsters. Onderaan is een konijnenverblijf waarin winkelkonijnen Binky en Happy wonen. Hun hok staat open, ze
kunnen eruit wanneer ze willen en dan hebben ze de hele
Amanda en haar
moeder Nicolien die
ook in de winkel
werkzaam is.

↓

ruimte tot hun beschikking. Amanda: “Met al die dieren in
de winkel, creëer je een stuk beleving. Maar vooral vind ik
het belangrijk om aan mensen te laten zien en uit te leggen
hoe je zo goed mogelijk voor konijnen kunt zorgen. Ik wil

heel graag de filosofie achter Happy Konijn uitdragen.” ←
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Konijn? Kijk dan op dibevo.nl/happykonijn.
De pijlers onder Happy Konijn zijn:

• Aantrekkelijk gepresenteerde informatie over het
houden van konijnen.

• Ondernemers die de klant persoonlijk aanspreken.
• Een voorbeeld in de winkel van goede huisvesting
en verzorging.

• Het wijzen op aankoop van een volwassen konijn
vanuit de dierenopvang als de consument zoekt
naar een maatje voor een eenzaam konijn.

