BRIEF AAN DE OUDERS

GOEDE HONDENBAASJES
SCHOOLPROJECT
Beste ouders,
Vzw Xanuul brengt een bezoek aan de klas van uw kind. Met ons
schoolproject “Goede Hondenbaasjes” brengen wij een educatief
programma over een veilige, respectvolle relatie tussen hond en kind.
We leven in onze maatschappij met steeds meer honden samen en
ook al heeft een kind thuis geen hond, we kunnen niet vermijden dat
het er vroeg of laat mee in contact zal komen.
Hond en kind communiceren op een geheel andere wijze.
Daardoor ontstaan er vaak problemen:
• zowel overmoedige als angstige kinderen lokken soms ongewild
een reactie bij honden uit met helaas soms dramatische
gevolgen voor kind en hond.
• een kind ziet een hond als een knuffeldier, levend speelgoed
dat beweegt, geluiden maakt…
• een hond kan knuffelbaar zijn en een trouwe speelkameraad
maar het is géén speelgoed!
Het schoolproject “Goede Hondenbaasjes” is opgebouwd rond vijf
pijlers (hondentaal, gevoelens, benaderen, reageren, respect). Er wordt
ingegaan op ervaringen en vragen van de kinderen. Onder het motto
“Géén hondenpoep op de stoep, neem een zakje en weg met dat
kakje,” leren we alle baasjes hondendrollen opruimen.
Natuurlijk zijn er ook echte, vriendelijke, héél sociale en speciaal
opgeleide honden aanwezig. Zij demonsteren samen met de kinderen
hoe je op een leuke maar vooral veilige manier met een hond omgaat.
Graag meer informatie? Kijk eens op www.xanuul.be en facebook
vzw Xanuul. Ook reacties, ervaringen, tekeningen of verhalen van de
kinderen zijn hier welkom.
Met vriendelijke kwispelgroeten!
Vzw Xanuul

BESTE OUDERS
WIJ KOMEN LANGS OP

Woe 11 en Do 12/03/2020

................................................
Wij kijken alvast uit naar onze
hondenschooldag, jullie ook?
Vriendelijke kwispelgroeten en
een stevige poot van
Jitske & Floremie!

DE 5 PIJLERS
Hondentaal:
wat en hoe vertelt de hond?
De gevoelens van de hond
Wanneer, waar en hoe
mag je een hond aaien?
Wat moet je doen als een
vreemde hond jou
benadert?
Respect en verantwoordelijkheid voor de hond.

Om onze website up-to-date
te houden maken wij graag
gebruik van foto’s die tijdens
onze activitieiten
gemaakt worden.
Omwille van privacy willen
wij echter toestemming
vragen voordat deze foto’s in
publicatie gaan.
Willen jullie de juf/meester op
de hoogte brengen indien u
hiervoor geen toestemming
geeft?

SCHOOLPROJECT - AAE
ZORGCENTRA - AAI
THERAPIE - AAT

Kwispelstaarten die een glimlach toveren...
info@xanuul.be
vzw Xanuul - 3511 Hasselt - België

•

T 0032 479 55 31 39

www.xanuul.be

