DUOP
PLAATSINGSBELEID
Het
H is niet in het belang vvan een jong katje om
het
h zonder so
oortgenootjees te laten op
pgroeien.
Kittens komen bij ons aaan, vaak veell te vroeg
zonder moeder. In de natuuur blijven ze
e normaal
erg lang bij hun
h moeder . Zij leert haa
ar kittens
om
mgaan met situaties en frrustraties die
e hen tot
mentaal geezonde katte
en vormt.
Dat moe
eten onze oppvangertjes al
a missen.
Gelukkkig groeien zze nooit echt volledig
alleen op.
o Ze hebbeen hun nestggenootjes
of hebben contact
me
et andere
kattjes of de
huiskatten
van het
ple
eeggezin.

Ze leren met vallen en
e opstaan tijdens spel w
wanneer ze hun
h nageltjess moeten inttrekken, wan
nneer
niet te b
bijten. Ze lere
en hun grenzzen kennen. Terechtgew
wezen worden door een ssoortgenootjje is niet
fijn, meeestal beteken
nt dat mome
ent ook het eeinde van een leuk spelle
etje en dat iss balen.
Kittens m
moeten leren
n omgaan met frustratiess. Dit vormt hun karakter en weerba arheid en lee
ert hen
op een n
normale man
nier function
neren als katt. En daarom
m is het voor hen zo ontzeettend belan
ngrijk dat
ze tijden
ns die 2de socialisatieperiode die tot circa 16 wekken loopt zekker niet zom aar alleen
opgroeieen. Ook later heeft het gezelschap
g
vaan een bekend vriendje ontzettend
o
ppositieve invloed op
hun men
ntale welzijn!
Toch wo
ordt vaak ged
dacht dat wij mensen of eeen hond he
et katje wel gezelschap
g
zuullen geven en
e dat
dat voldoende is. Kunnen wij al hun
h berichteen ‘lezen’ en begrijpen? Spreken
S
we hhun taal? Ligggen wij
ook som
ms uren muissstil op de loe
er voor het vvangen van onze
o
prooi? Wij
W zijn geen katten, wij kunnen
k
een jongg kitten dan ook
o niet de opvoeding
o
geeven die het nodig heeft om als norm
male kat doo
or het
leven te kunnen gaan.

EEN D
DUO DU
UURDER
R?
Ja dat klo
opt, je adoptteert er twee
e. Deze moeeten jaarlijks hun vaccinatie hebben, eeten samen ook
meer en zullen ook meer
m
kattenb
bakvulling veerbruiken. Maar
M
wat den
nk je dat het kost als dat katje
rond de volwassen leeeftijd plots ‘ongewenst’’ gedrag gaatt vertonen (o
onzindelijk, zzich overmattig
wassen, agressie,..) Materialen
M
worden
w
besc hadigd, de kat
k haar gezo
ondheid lijdt eronder duss
dierenarrtsbezoekjes zijn vaker no
odig en als jee het echt allemaal niet meer
m
ziet zittten heb je ee
en
kattengeedrags‐theraapeut erbij ge
ehaald of in het ergste ge
eval, wil je de kat herplaaatsen want je kan
die prob
blemen niet meer
m
hebben
n. Het kan vooor de kat en
n het baasje dus allemaa l veel aangenamer
zijn als reekening worrdt gehouden
n met het naatuurlijke ged
drag van de kat...

BINNENKATTTEN

Dit adviees is eens zo belangrijk voor
v
katjes ddie volledig binnenshuis
b
leven.
Zij misseen al een heleeboel prikkels die een kaat buiten wel heeft.
Zij zal zicch sowieso al moeten aanpassen naaar een leefom
mgeving die danig
d
verschhilt van een
natuurlijjke buitenom
mgeving.
Indien m
men rekeningg houden me
et omgevingssverrijking kunnen katten het binnennshuis beslist
redden, maar een jonge sociale kat
k volledig bbinnenshuis alleen laten opgroeien, sstaat in te grroot
contrastt met haar naatuurlijke behoeften. Vaaak zijn mensen zich hier niet van bew
wust met
gedragsp
problemen als
a gevolg.
En ja hett kan zeker tussen twee katten ooit ffout lopen, maar
m
dan zijn
n daar meesttal oorzaken voor.
Zijn er vo
oor elke kat voldoende eigen
e
spulletjjes (kattenbaak, eten, drin
nken, speeltjjes, krabplekk,
slaapplek,..)? Zijn ze tijdig gesterriliseerd/gecaastreerd zod
dat de verstandhouding oonderling goed kan
blijven? Nestgenootjjes die samen opgroeien zijn doorgaaans vrienden
n voor het levven.

