NPC ZOEKT MANDJES
Zoals je waarschijnlijk al eerder op onze website en
Facebookpagina hebt gelezen, heeft de NPC een aantal
honden opgevangen. Een deel daarvan is al geplaatst, of
blijft op het opvangadres en voor vier honden zoeken we
nog een gouden mandje.
Wil jij een van deze hondjes een plek geven om heerlijk
hond te zijn? Lees dan aandachtig verder.

Voor alle hondjes geldt:
- De hondjes hebben een onbekende achtergrond. We weten niet precies hoeveel
nesten de honden al gehad hebben, wat ze allemaal al meegemaakt hebben en hoe
hun gezondheid in het verleden is geweest. We weten enkel dat ze op dit moment in
goede conditie zijn, voor zover een dierenarts dat van de buitenkant kan beoordelen.
We geven dan ook GEEN GARANTIE op deze honden.
- Alle honden worden (op kosten van de NPC) gesteriliseerd, er mag en kan dan ook
niet mee gefokt worden.
- Voor elke hond wordt een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage dekt (voor een deel) de
kosten die de NPC gemaakt heeft voor de opvang van alle honden. Voor de hoogte
van de bijdrage kun je mailen naar backoffice@nederlandsepoedelclub.nl
- We kiezen voor elk hondje het baasje waarvan wij denken dat het de beste match is.
- Alle hondjes zijn weinig gewend en hebben een ‘rugzakje’. Ze zijn niet per se
getraumatiseerd, maar kennen nog weinig van de wereld. Hier moet bij alle hondjes
nog aan gewerkt worden.
Verderop in dit bericht vind je kort wat informatie over elke hond. Lees deze informatie goed
door en mail alleen als jij denkt dat je de hond een goed huis kunt geven.
Zie jij een omschrijving van een hondje en denk je: ‘dit is de perfecte match!!’, stuur dan een
mail naar backoffice@nederlandsepoedelclub.nl en benoem in die mail de volgende zaken:
- De naam van het hondje waar je voor mailt
- Jouw gezinssamenstelling (bij kinderen graag de leeftijd vermelden, ook honden
graag vermelden)
- Hoeveel tijd je per week buiten de deur bent
- Jouw motivatie voor het hondje. Waarom denk jij dat je een goede match bent?
- Jouw contactgegevens: minimaal mailadres en telefoonnummer
Let op! Omdat we hopen op een flink aantal mails, kunnen we alleen de mensen
terugmailen/-bellen waarvan wij denken dat het een perfecte match is. Heb je binnen 10
dagen niets gehoord? Dan ben jij waarschijnlijk niet de beste match, maar bedanken we je
wel alvast erg voor de moeite die je hebt genomen om een mail te sturen.
Goed, na alle praktische punten is het tijd om de honden voor te stellen.

ELFIE
Elfie is een kleine dame (toy) van 6 jaar oud en ze wil graag bij een vrouw wonen. Het is
prima als er ook een man in huis woont, maar een vrouw is een vereiste voor haar. Elfie gaat
graag overal mee naartoe en wil de hele dag bij je zijn. Alleen zijn is ze niet gewend. Als je
een tuin hebt, moet daar een goede omheining omheen staan, want Elfie klimt zo over
hekken. Ook is Elfie niet geschikt voor een leven in de stad. Elfie is geen bange dame, maar is
erg afhankelijk en is erg op mensen gericht. Ze zoekt een nieuwe menselijke vriendin waar ze
de rest van haar leven mee mag delen.
ODETTE
Odette is een lieve dwergpoedel van 3 jaar die erg op haar baasje gericht is en het liefst de
hele dag met je mee hobbelt. Alleen zijn vindt ze moeilijk en ook ’s nachts slaapt ze het liefst
in jouw buurt. Odette vindt graag een mandje in een huis zonder kinderen en ook aan
andere honden hecht ze weinig waarde. Een andere hond is geen probleem, maar is voor
Odette geen must. Odette houdt erg van wandelen en kan goed los lopen, ze volgt je op de
voet. Wij denken dat Odette het gelukkigst wordt in een huisje met 1 baasje, waar ze overal
mee naartoe mag, veel aandacht krijgt en waarbij ze lekker op schoot kan slapen.
TRIX
Trix is een lieve kleine poedel van 2 jaar die in het begin erg timide is. Kent ze je wat beter?
Dan kruipt ze langzaam uit haar schulp en komt dan af en toe lekker knuffelen. Ze is vrij
schrikachtig en wanneer ze schrikt, kan ze soms gaan blaffen. Voor Trix lijkt ons een echtpaar
of een gezin met oudere kinderen ideaal. Natuurlijk is een woonsituatie zonder kinderen ook
goed. Een grote roedel is voor Trix niet ideaal. We weten nog niet of Trix alleen kan zijn,
omdat er altijd iemand bij haar is op haar opvangadres. Waarschijnlijk moet dit nog
uitgebreid geoefend worden.
AYRA
Voor Ayra wij op zoek naar een rustig huishouden met iets oudere mensen. Samenleven met
een of twee andere honden in huis is geen enkel probleem. Ayra is niet geschikt voor
mensen die veel werken of vaak de deur uit zijn, want ze kan niet veel alleen zijn. Deze dame
kan soms pittig uit de hoek komen, zo blaft ze buiten alle vreemde mensen en honden weg.
Het is dan ook heel belangrijk dat de nieuwe eigenaar met haar een cursus gaat volgen en
haar goed gaat socialiseren. Ook heeft Ayra nog niet geleerd wat spelen is.
Naast deze aandachtspunten is Ayra een vreselijke lieverd. Ze is heel aanhankelijk en als ze
je eenmaal in je hart heeft gesloten, dan doet ze alles voor je. Ze luistert goed en ze leert
snel. Ayra is een intelligent en leergierig hondje en we denken dat je haar nog heel veel kunt
bijbrengen en dat ze een topmaatje is voor de juiste mensen.
Heb jij bovenstaande tekst helemaal doorgelezen en heb jij een gouden mandje voor een
van deze honden? Mail dan naar backoffice@nederlandsepoedelclub.nl en vergeet niet te
checken of je alle punten van het lijstje in jouw mail benoemd hebt. Alvast bedankt!

