Beste adoptant,

Gefeliciteerd met uw zojuist geadopteerde adoptiehond! Wat fijn dat u gekozen heeft voor een
buitenlandse hond. U geeft deze hond hiermee een kans op een mooi en volwaardig leven, iets dat
zonder mensen als u niet mogelijk zou zijn geweest!
Voordat u uw hond gaat ophalen willen wij u nog op het volgende wijzen:
Helaas gebeurt het soms dat een uit het buitenland overgekomen hond ontsnapt. Dit kan al
gebeuren bij het ophalen op Schiphol. Maar ook bij u thuis is het belangrijk de hond de eerste tijd
goed in de gaten te houden.
Honden kunnen erg vindingrijk zijn in het ontsnappen. Vooral de eerste week is het
ontsnappingsgevaar het grootst. Ze kennen u nog niet en zijn niet vertrouwd met de omgeving.
Door de navolgende maatregelen te nemen bij het ophalen en uitlaten van de door u geadopteerde
hond, kan het risico op ontsnapping beperkt worden.
Wij hopen (vertrouwen erop) dan ook dat u het onderstaande goed doorleest en toepast.
We verzoeken u dringend de volgende maatregelen te nemen:
-

Wanneer u de hond ophaalt, vervoer de hond dan in een bench die u vanuit de auto in huis
zet.
Indien u geen bench heeft de hond dubbel aanlijnen! Zowel aan de (niet te loszittende)
halsband als een (niet te los zittend) tuigje.
Zet de hond dan met een lijn vast aan de autogordel of een haak. Op die manier kan hij niet
ontsnappen wanneer de autodeur opengaat.
Zorg voor een rustige aankomst, dus geen vol huis met visite. Laat de hond rustig alles
verkennen en in eigen tempo wennen aan zijn nieuwe omgeving.
Houd de eerste dagen bij het verkennen van de tuin de hond aan de riem of lange lijn!
Totdat de hond goed gewend is en naar u toe komt lopen.

In en rondom het huis:
-

Controleer het huis vooraf goed op ontsnappingsmogelijkheden en sluit het kattenluikje!
Let ook goed op de toegangsdeuren van het huis. Werk het liefst met een sluis, dus eerst de
ene deur weer dicht voordat de andere deur opengaat. Of kies ervoor, bij gebrek aan een

-

-

sluis, om bij meerdere bezoekers, de mensen één voor één binnen te laten en dus na iedere
bezoeker de deur sluiten.
Ook uit tuinen zijn de nodige honden ontsnapt, dus kijk goed of de hond geen uitweg kan
vinden. Dit is vooral bij kleine hondjes belangrijk; zij zijn in staat zich door de kleinste gaatjes
heen te wurmen of onder tuinhekjes door te kruipen!
Laat de hond niet zonder toezicht in de tuin, ook niet vast aan een lijn. Ze bijten de lijn
door en zijn weg voordat iemand dat door heeft.

De eerste periode uitlaten
-

-

Lijn de hond dubbel aan: zowel een riem aan de halsband als aan het tuigje.
Gebruik nooit of te nimmer een uitrolbare flexilijn! De handvatten van deze riemen zijn glad
en kunnen makkelijk uit de hand glippen met desastreuze gevolgen. De hond zal schrikken en
de benen nemen. Helaas zijn dergelijke gevallen bekend met fatale afloop voor de
betreffende hond.
Loop in het begin steeds dezelfde route, zodat de hond snel de weg naar huis leert kennen.
Zoek in het begin geen drukke plekken/situaties op.
Een tip is ook om op een rustiger tijdstip te gaan wandelen, bijvoorbeeld heel vroeg of laat.
Bewaar leuke wandelgebieden waar u met de auto naar toe moet eventjes voor later.
Denk de eerste periode zeker niet te snel dat de hond al los kan!

Bovenstaande regels lijken misschien wat overdreven en streng, maar zijn gebaseerd op ervaringen
uit de praktijk. Dit alles is ter voorkoming van ontsnapping. Een ontsnapte/weggelopen hond is een
ware nachtmerrie voor ieder die het beste met hem/haar voor heeft. En voor de buitenlandse hond
zelf een heel vervelende ervaring.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en, niet te vergeten, natuurlijk veel plezier en geluk met
uw hondje.
Hartelijke groet,

Filos Dog Rescue
Selly en Pauline

