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ki n deren & h u is d ie r e n

Jong geleerd...
Veel kinderen zijn dol op dieren. Mooi voor jou als
ondernemer, want behalve dat ze vaak de aanjager zijn van
menig huisdieraanschaf, vormen ze ook jouw toekomstige

I

klantenkring! Maar hoe houd je ze zo enthousiast?
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nteresses die je in je jeugd ontwikkelt, blijven

komt kijken en zien ze dat zitten? Past dit dier echt

vaak een leven lang in stand. Het houden van

bij Merel, of zou een andere soort misschien veel

huisdieren is daarvan een perfect voorbeeld.

leuker voor haar zijn? En wat vindt moeder of vader

Velen van jullie waren ongetwijfeld als kind al

eigenlijk van zo’n dier: een deel van de verzorging

gek op eigen huisdieren of misschien op de

zal op hen neerkomen, en zij moeten Merel begelei-

konijnen van een vriendje, de buurkat of de

den en met het dier leren omgaan.

parkieten van opa. Wie opgroeit met huisdieren blijft
ook later vaak het gezelschap van dieren opzoeken.

Een goede basis

Bij twijfel: eerst (laten) lezen!

Twijfel je of de keuze wel geschikt is? Laat hen er
dan liever nog even over nadenken voor je het dier

Althans, als dat een leuke ervaring was… Als je als

meegeeft. Goede informatiebronnen daarbij zijn de

kind teleurgesteld raakt omdat een huisdier tegen-

LICG-documenten ‘Kinderen en een eigen huisdier’

valt, doordat het niet blijkt te zijn wat je dacht of

en ‘Welk huisdier past bij kinderen?’ Daarin staan

meer last dan lust oplevert, begin je er als volwas-

aandachtspunten voor ouders die overwegen een

sene ook niet meer aan. Een doordachte aanschaf

huisdier voor hun kind te kopen, en voors en tegens

en goede begeleiding zijn daarom onmisbaar om het

van verschillende diersoorten in combinatie met

plezier in het houden van huisdieren niet onnodig te

kinderen. Ook handig voor jou zelf bij het adviseren

verliezen. Als huisdierenspecialist heb jij daarin een

over de aanschaf! Voor meer achtergrondinformatie

sleutelrol.

lees je het document over ‘De invloed van huisdieren

Even snel?

‘Hallo, wij zoeken een cavia (konijn, hamster, woestijnratje) voor Merel.’ Hoe vaak maak jij dat mee? En
wat doe je dan: wijs je de bak met knagers aan, laat
je Merel de mooiste uitkiezen, doosje eromheen,

op kinderen’. Wie deze drie artikelen kent, kan vrijwel elke vraag van ouders beantwoorden.

Kennisbron speciaal voor
kinderen

Of het dier nou wel of niet meteen meegaat: hoe

verblijf, zaagsel en hooi erbij, veel plezier ermee? De

meer Merel zelf weet over haar nieuwe huisdier, hoe

kans is dan best groot dat Merel na een paar maan-

beter ze ervoor kan zorgen en hoe leuker ze hem

den concludeert dat die cavia die daar in zijn eentje

zal gaan vinden. Daarvoor kun je verwijzen naar de

verstopt onder het hooi zit, maar een saai beest is.

kids-website van het LICG, die onlangs in een nieuw,

Of dat haar hamster alleen maar zit te slapen, en als

mobiel jasje is gestoken. Je vindt er ‘spreekbeurten’:

ze hem wakker wil maken om te spelen, bijt hij in

huisdierenbijsluiters op kinderniveau. Daarnaast zijn

haar vingers. Geen succes dus, en een gemiste kans…

er ‘Handig’-documenten over diverse onderwerpen,

Doorvragen

zoals ‘Een huisdier kopen’, ‘Meer over konijnen’ of
‘Het tropisch zoetwateraquarium’. Zo kunnen kinde-

Of neem je er rustig de tijd voor en vraag je waarom

ren zich, samen met hun ouders, verdiepen in hun

ze speciaal dat dier willen? Wat verwachten ze ervan,

nieuwe beste vriendjes. Een mooie start voor een

en klopt dat ook? Weten ze wat er bij de verzorging

leven lang houden van huisdieren! ←
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