tekst niveau AA

Zorgen voor een zwerfhond
1
2
3
4

Steeds meer mensen nemen een zwerfhond.
Geen zwerfhond uit Nederland.
Maar een zwerfhond uit het buitenland.
Waarom eigenlijk?
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6
7
8
9
10
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Een hond nemen
Veel mensen willen een hond.
Een zwerfhond uit het
Je kunt een hond kopen.
buitenland
Of uit een asiel halen.
Dat is een plek waar dieren zonder baas worden opgevangen.
Maar er zijn niet genoeg honden in Nederland.
Dus halen mensen steeds vaker een hond uit het buitenland.
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Op straat
In het buitenland wonen veel honden op straat.
Bijvoorbeeld in Griekenland, Spanje of Roemenië.
Het zijn honden waar niemand voor wil zorgen.
Daarom lopen ze los op straat.
Dit noem je zwerfhonden.
In Nederland zijn geen zwerfhonden.
Er zijn hier wel mensen die graag zo’n arme hond willen helpen.
En die halen zo’n zwerfhond uit het buitenland.

21
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23
24
25
26
27
28

Regels
Er zijn allerlei regels voor het nemen van een hond.
Je mag niet zomaar een hond uit het buitenland halen.
Want die honden kunnen ziek zijn.
En dan kunnen ze honden in Nederland ook ziek maken.
Ook wonen zwerfhonden vaak lang op straat.
Dus moeten ze weer wennen aan mensen.
En aan het leven in een gezin.

29
30
31
32
33
34
35
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37
38

Een zwerfhond in huis?
Wil je een zwerfhond?
Let dan goed op.
Neem niet zomaar een hond.
Ga naar een goed asiel.
En kijk goed naar de hond.
Is de hond gezond?
Is de hond gewend aan wonen in een huis?
Voor een zwerfhond moet je goed zorgen.
Dat kost best veel tijd.

Neem niet zomaar een hond
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Steeds meer mensen nemen een zwerfhond.
de zwerfhond = een hond die geen baas heeft en op straat leeft
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