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Een hond opvangen? 

 

Waar begin je aan? 
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 Inleiding:  

U hebt u aangemeld bij Voordewindhond als opvanggezin voor een windhond en daarvoor 

willen wij u alvast bedanken. Windhonden hebben onze hulp nodig en daar horen ook goede 

gastgezinnen bij. 

Wanneer een hond door Voordewindhond in opvang genomen wordt, zijn er twee 

mogelijkheden: verblijf in een pension of verblijf bij een gastgezin.  

Veel windhonden houden het leven in een pension –vooral als dat door windhondervaren 

mensen wordt gerund- best goed vol. Voor sommige honden, vooral die uit zeer gestreste 

omstandigheden komen is de regelmaat van het pension zelfs in eerste instantie 

uitgesproken goed. Maar de aard van de windhond is toch zodanig dat hij eigenlijk het beste 

gedijt in huis en in het gezelschap van mensen.  

Een bijkomend voordeel van opvang in een gastgezin is dat u veel meer van de hond ziet, en 

ons kunt vertellen over hoe de hond zich gedraagt, wat zijn hebbelijkheden en 

onhebbelijkheden zijn, wat hij wel en niet kan en/of prettig vindt. Dankzij de opvangfamilie 

komen wij  dus meer over de hond in kwestie te weten en kunnen we voor de hond een 

goedpassende toekomstige eigenaar vinden. Kortom, opvanggezinnen spelen een 

belangrijke rol binnen onze vereniging. 

Terug naar u en uw aanmelding als gastgezin. Voordat we contact met u opnemen met de 

vraag of u een hond in opvang kunt nemen, willen we graag met u een paar zaken rond het 

gastouderschap doornemen.   

Want het lijkt natuurlijk leuk, zo’n arme hond een beetje vertroetelen en ervoor zorgen dat hij 

zich beter gaat voelen, maar……….. weet u eigenlijk wel wat u in huis haalt? Weet u echt 

wat het inhoudt om opvanggezin te zijn?  

Om voor alle partijen - u, wij, de hond - teleurstellingen en frustratie te voorkomen, hebben 

wij daarom deze folder geschreven. We hopen dat u hem zult doorlezen en daarna toch zult 

besluiten een opvanghond een tijdelijk huis te bieden. Ze hebben het nodig!  
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Wat krijgt u in huis? 

Tja, dat weten wij ook niet precies.  

Honden die aan ons worden afgestaan komen vaak, maar niet altijd, uit moeilijke 

omstandigheden. Soms zijn ze verwaarloosd, soms komen ze uit situaties waar erg veel 

honden waren, soms had hun eigenaar heel weinig op met hond. In die gevallen hebben we 

vaak weinig betrouwbare  informatie over de hond en over zijn gedrag.  

Wij proberen altijd zoveel mogelijk van een hond die afgestaan wordt te weten te komen en 

zullen een hond waar wij “het ergste van verwachten”  zeker niet zomaar in een opvanggezin 

plaatsen. Die gaan eerst in pension en worden daar beoordeeld.  

Wij zullen u altijd vertellen wat ons door de vorige eigenaar is verteld, maar u kunt ervanuit 

gaan dat het een complete verrassing zal zijn hoe de opvanghond zich bij u in huis gaat 

gedragen.  

Als de hond uit slechte omstandigheden komt, kan het makkelijk gebeuren dat hij zich in huis 

angstig gedraagt en bijvoorbeeld uw meubels als enge dingen ziet die met een grote boog 

vermeden moeten worden. Of hij gedraagt zich juist overmoedig en vindt dat uw tafel een 

prima uitzichtpunt is.   

 

Hij  kan ook onzindelijk zijn, slopen en het op een blaffen en joelen zetten om z’n 

onzekerheid dan wel z’n ongenoegen kenbaar te maken.  

Als toekomstige opvanggezin zit u dan als het ware met de gebakken peren! 
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Het kan net zo goed zijn dat de windhond die u in de opvang krijgt van een zeer 

liefhebbende en verantwoordelijke eigenaar komt, die ons overladen heeft met informatie 

over de gewoontes, het gedrag, het dagritme, de voorkeuren en de eventuele minpunten van 

zijn/haar hond.  

In dat geval kunnen we u heel veel vertellen over uw tijdelijke huisgenoot en is de kans dat 

de verhuizing naar zijn tijdelijke adres en de inburgering in uw gezin vrijwel altijd zonder al te 

grote problemen verloopt. Die kans is in ieder geval groter dan bij de hond die bijvoorbeeld 

uit een verwaarlozingssituatie komt. 

Echter, ook hier is enige waarschuwing op zijn plek; honden gedragen zich op een nieuwe 

plek vaak anders dan in hun oude thuis en het is niet ondenkbaar dat u zich afvraagt of u wel 

de hond in huis hebt gekregen die wij u van tevoren hebben geschetst. Dus ook in dit geval, 

kunt u nog voor verrassingen komen te staan met u opvangviervoeter.   

Het is ook belangrijk om u te realiseren dat het afscheid van de oude eigenaar, de autorit 

naar het opvangadres (vaak in een voor de hond onbekende auto en met hem onbekende 

mensen) gevolgd door de kennismaking met zijn nieuwe tijdelijke mensen en eventueel. 

andere viervoeters nogal wat indrukken in een korte periode zijn voor een hond.  

De hond begrijpt vaak niet wat hem allemaal overkomt en kan dus best even in de war zijn. 

Bij sommige honden is dit duidelijk zichtbaar in hun gedrag de eerste uren of dagen (denk 

aan onzindelijkheid, piepen, “kleven”); andere zijn echte binnenvetters waarbij hooguit een 

“trieste” blik of houding hun gemoedstoestand verraadt. Geef uw opvanghond de tijd om, in 

z’n eigen tempo en op z’n eigen wijze, te wennen aan de nieuwe situatie. Toon begrip voor 

de hond en zijn gedrag, geef hem structuur, duidelijkheid en sturing maar geef hem ook de 

ruimte om tot rust te komen en veel aandacht en liefde, maar zonder hem te overladen met 

genegenheid omdat hij zo zielig is: balans is het toverwoord. 

Als na het lezen van bovenstaand 

stukje u de moed nog niet helemaal in 

de schoenen  gezonken is, kunnen we 

u ook wat gerust stellen; onze ervaring 

is dat (juist) windhonden zeer flexibele 

dieren zijn die zich over het algemeen 

snel aanpassen aan een nieuwe 

situatie en deze, inclusief hun nieuwe 

huisgenoten, vaak vriendelijk en open 

tegemoet treden.  

Ziet u het nog zitten om opvanggezin 

voor Voordewindhond te zijn? Leest u 

dan vooral verder, want de informatie 

die volgt is bedoeld om u te helpen om 

de tijdelijke opvang van onze 

windhonden zo goed mogelijk te laten 

verlopen, zowel voor onze hond als 

voor u en uw gezin. 
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 Hond-met-kras  

Uw opvanghond heeft in de meeste gevallen al een leven achter zich. In dat leven heeft hij 

indrukken en ervaringen opgedaan die misschien niet allemaal even leuk waren. In ieder 

geval heeft zijn vorige leven sporen nagelaten. Uw logé is dus niet een onbeschreven blad; 

hij heeft minimaal een flinke kras. Hij zal dus ook vrijwel nooit naadloos in uw leven passen. 

Hij vertoont misschien gedrag dat u ongewenst vindt of hij snapt niet meteen wat uw regels 

zijn.  

De hond die u voor ons opvangt is dus niet een viervoeter die zich vanaf dag één direct 

gedraagt alsof hij al jaren bij u in huis woont (een enkele uitzondering daargelaten). Maar 

met geduld en liefde zult u een heel eind komen en daarmee uw opvanger voorbereiden op 

een nieuw leven bij een nieuwe eigenaar. 

De eerste dag: rust, heel veel rust  

Als u de hond hebt opgehaald, ga dan zo snel mogelijk met hem naar huis en laat hem rustig 

acclimatiseren. Mochten wij de hond bij u thuis hebben afgeleverd zorg dan dat er bij 

aankomst geen heel welkomstcomité aanwezig is maar dat de hond rustig kan kennismaken 

met z’n tijdelijke thuis en zijn bewoners. 

Het is niet verstandig direct met hem bij opa en oma op bezoek te gaan of de volgende dag 

een paar vrienden uit te nodigen om kennis te komen maken met de logé. Laat ook uw 

kinderen zich niet vreugdevol op de logeerhond storten of kibbelen over wie het eerst met de 

hond uit mag. Uw opvanghond heeft een dag vol stress en nieuwe indrukken achter de rug 

en hij heeft tijd nodig zich daarvan te herstellen. Er zijn honden die de eerste dagen 

helemaal niet veel kunnen hebben en het liefst met rust gelaten worden. Doe hem 

bijvoorbeeld niet onmiddellijk in bad of stuur hem de eerste dagen niet direct naar de 

trimsalon. 
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Tijd, tijd en nog meer tijd  

Uw opvanghond kent u niet en weet niet wat u van hem wilt. Geef de hond ruim de tijd om 

aan u, uw gezin, uw levensomstandigheden en uw regels te wennen.  

Wij weten nooit  hoe lang het duurt voordat de hond die u voor ons in huis heeft genomen 

een definitief plekje vindt. Tot die tijd is het uw (schone) taak hem te voeden, te  verzorgen 

en waar nodig op te voeden, te (her)socialiseren en te voldoen aan zijn bewegingsbehoefte.  

Soms betekent dit dat u heel veel tijd en energie steekt in een hond die niet van u is. Soms is 

de hond vele lange, zware dagen/weken/maanden of nog langer bij u voordat we een 

geschikte nieuwe eigenaar gevonden hebben.  

In een enkel geval verblijft de hond slechts, enkele dagen bij u voordat hij naar een eigen 

thuis gaat en ook daar moet u op bedacht zijn. 

Soms ook past een hond zich snel aan en heeft u er een tijdje een heerlijke extra huisgenoot 

aan. Dan komt het afscheid te vroeg en blijft u achter met een brok in uw keel als de 

opvanger naar z’n definitieve eigen thuis verhuist.  

En mocht u nou echt geen afscheid kunnen nemen van uw opvanghond, dan mag u ons dat 

gerust vertellen en kunnen we, na overleg, besluiten dat uw opvanghond bij u en uw gezin 

echt “thuis” is en mag blijven. Dan maken we van het opvangcontract  gewoon een regulier 

adoptiecontract.  

Zwaan-kleef-aan  

Uw viervoetige logé wil in het begin niets liever dan bij u in de buurt zijn. Veel herplaatste 

honden lopen dan ook de eerste tijd voortdurend achter u aan. Als u naar de keuken gaat, 

staat uw hond ook op en gaat mee naar de keuken. Dat doet hij omdat u –in zijn ogen– zijn 

enige steun en toeverlaat bent. Als u wegloopt, gaat hij mee, want stel je voor dat zijn enige 

houvast in het leven hem ook verlaat! Het heeft geen zin hem daarvoor te straffen of hem 

steeds naar zijn plaats te sturen. U kunt hem het beste negeren. Naarmate hij meer 

vertrouwen in u krijgt zal het meelopen vanzelf afnemen. Meestal is het met een week of 

twee, drie over, of in ieder geval veel minder geworden.  

Alleen blijven  

Probeer de eerste tijd veel thuis te zijn. Verwacht niet dat als u hem vrijdag heeft opgehaald 

u hem maandag de hele ochtend rustig in huis kunt laten terwijl u naar uw werk gaat.  

Bouw de tijd dat de hond alleen moet zijn dus langzaam op. Als u vakantie hebt opgenomen 

dan is het wel verstandig om snel met de opbouw te beginnen. Uit ervaring weten we dat dit 

opbouwen iets makkelijker en sneller verloopt als uw eigen honden het alleen-thuisblijven 

gewend zijn. Begin met een kort moment alleen-thuisblijven, terwijl u bijvoorbeeld even een 

boodschap gaat doen. Maak uw vertrek voorspelbaar voor de hond (bijvoorbeeld door altijd 

dezelfde woorden te zeggen bij het weggaan). Zorg dat de opvanghond goed is uitgelaten en 

bij voorkeur z’n energie kwijt is , doordat hij eerst heeft kunnen rennen of spelen.  

Het alleen-zijn is voor de hond vaak aangenamer als hij tijdens uw afwezigheid iets te doen 

heeft, geef hem bijvoorbeeld een Kong gevuld met pindakaas of leverpastei. Maar pas op 
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voor voedselnijd als er meerdere honden in huis zijn! De radio zachtjes aanzetten wil ook 

nog wel eens helpen. Als de hond ’s avonds alleen moet blijven kunt u het best een lichtje 

aanlaten.  

Zoals al eerder gezegd zal het alleen thuisblijven wellicht iets makkelijker gaan als u zelf al 

een hond heeft, maar er is toch een grote kans dat uw logé het gevoel heeft dat zijn familie 

niet compleet is en dat kan tot ongewenst gedrag leiden zoals blaffen, huilen, slopen, deuren 

openmaken of proberen te ontsnappen. Sommige honden zijn heuse Houdinis. We hebben 

Salukis gehad die uit een raam op de eerste verdieping sprongen, Whippets die deuren met 

verticale klinken open maakten en Afghanen die moeiteloos over hekken van 1.80m 

klauterden. Neem dus de tijd om uw opvanghond aan het alleen zijn te laten wennen.  

 

Slaapplek  

Hoewel wij de laatsten zijn die zeggen dat een windhond in bed hoort te slapen –dat mag 

iedereen zelf bepalen– raden wij u toch aan om zeker de eerste tijd uw opvanghond niet 

moederziel alleen in zijn bench in de gang te laten slapen. Laat hem kiezen waar hij wil 

slapen.  

Veel opvanghonden vinden het prima in dezelfde ruimte te slapen als uw eigen honden. 

Mocht uw eigen hond minder gecharmeerd zijn om zijn ruimte ’s nachts met de nieuwe 

“indringer” te delen of de honden het zo gezellig samen vinden dat ze in grote saamhorigheid 

de tent samen verbouwen dan raden we aan om de opvanghond (!) gewoon mee naar boven 

te nemen en zijn mandje in uw slaapkamer te zetten, of op de overloop, waarbij u dan de 

deur van uw slaapkamer openlaat. U zult merken dat de hond sneller bij u went en dus ook 

sneller ontspant en vertrouwen heeft in u, als z’n tijdelijke mens. Hierdoor zal hij eerder in 

staat zijn netjes beneden alleen te slapen.  

Onzindelijkheid  

Over ongewenst gedrag als u weg bent hebben we het hierboven al gehad. Een ander 

veelvoorkomend probleem, zelfs bij opvanghonden die een huiselijk leven wel gewend zijn, 

is onzindelijkheid. Als een hond grotendeels buiten of in een kennel heeft gezeten is de kans 
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groot dat hij niet zindelijk is. Daar kan hij niet veel aan doen, want hoe had hij dat moeten 

leren?  

Ook kan stress door de verandering van leefomgeving, een nieuwe eigenaar , een andere 

dagindeling maar ook verandering van voer zich uiten in tijdelijke onzindelijkheid. En dan zijn 

er ook nog de reuen die door middel van een paar welgemikte plasjes willen aantonen dat 

uw huis nu ook zijn huis is.  

Een opvanger plast in ieder geval niet in huis om u te pesten of om u te laten zien dat hij 

ongelukkig is.  

Bijna alle honden, hoe jong of oud ze ook zijn, kunnen leren zindelijk te zijn. Daar moet u dan 

wel wat tijd en energie in steken. De sleutel tot zindelijkheid ligt hem in een rigoureus 

uitlaatschema. Eigenlijk is het eenvoudig: u gaat iedere 3 à 4 vier uur met hem naar buiten 

en ook na het eten gaat u direct met hem een straatje om. Als hij buiten plast en poept, prijst 

u hem uitbundig. Als hij toch in huis iets doet, negeert u dat en ruimt u het stilzwijgend op. In 

veel gevallen duurt het helemaal niet zo lang voordat uw logé zindelijk is.  

Stelen  

Sommige windhonden hebben een onbedwingbare neiging om eten te stelen. Er zijn 

Sloughis die pakken melk van het aanrecht jatten of zelfs op het aanrecht springen, de 

deksel van de pan halen en het vlees verorberen, Grippets die een hele zak voer naar 

binnen schrokken, Barsois die met het grootste gemak uw keukenkastjes en/of de koelkast 

openmaken, en Ierse wolfshonden die zo groot zijn dat ze gewoon overal bij kunnen. Helaas 

is de ervaring dat er onder onze windhonden 

gewoon onverbeterlijke dieven zitten, die tot op 

hoge leeftijd op de meest ingenieuze manieren 

aan een extra hapje weten te komen.  

Wij vrezen dat er weinig tot geen kruid gewassen 

is tegen dit soort veelplegerij. Er is maar één 

oplossing voor: al het eten heel hoog wegzetten 

of, beter nog, achter slot en grendel. De oven is 

bijvoorbeeld een prima plek voor etenswaar die 

niet direct in de ijskast hoeft.  

 

 

Gezellig voor uw andere hond?  

Veel mensen die zich bij ons aanmelden als 

opvanggezin hebben al een of meerdere 

(wind)honden in huis. Over het algemeen geeft 

het toevoegen van een viervoeter extra weinig tot 

geen problemen, want veel windhonden houden ervan met soortgenoten samen te leven.   
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In sommige gevallen is er direct een klik tussen uw eigen honden en de opvanger, maar het 

is meer voor de hand liggend dat uw eigen viervoeter(s) de nieuwkomer in het begin geen 

blik waardig zal keuren of hem juist voortdurend volgen (met hun ogen of fysiek) en 

regelmatig met een grom of duw duidelijk maken dat degene die het laatst gekomen is ook 

de minste rechten heeft. Laat dit zoveel mogelijk gaan, voorkom natuurlijk wel dat er echte 

vechtpartijen ontstaan, de honden moeten gelegenheid krijgen om de onderlinge 

verhoudingen te regelen en samen een relatie op te bouwen. 

Vriendschappen, ook tussen honden, moeten groeien en hebben dus tijd nodig. U kunt de 

vriendschap tussen uw hond(en) en de opvanghond dan ook niet afdwingen. Bovendien zijn 

de vriendschapssignalen tussen honden vaak zeer subtiel en voor een mens niet makkelijk 

op te merken. Het is niet ongebruikelijk dat u in huis merkt dat de honden elkaar negeren of 

ontwijken, maar ze buiten wel samen spelen of dat u bij de ontmoeting met een vreemde 

hond, aan het gedrag van uw honden ziet dat de logé gewoon al onderdeel is geworden van 

u eigen “roedeltje” honden. 

Dus verwacht u niet dat uw eigen hond(en) en uw opvanghond elkaar de eerste de beste 

dag in de poten vallen of al na een week een onafscheidelijk duo zijn. Dat is slechts bij 

uitzondering het geval. Er kan zelfs wel sprake zijn van aanvankelijke onenigheid tussen de 

oude hond en de nieuwkomer. Soms worden slaapplekken en speeltjes probleemloos 

gedeeld, soms duurt het een tijdje voordat het zover is. Maar ook hier geldt weer “geduld is 

een schone zaak” 

 

. 

Een speciaal punt van aandacht is het eten. Wij raden u aan goed op te letten bij het voeren 

of eventueel de honden in aparte ruimtes  te voeren. Het kan namelijk best zijn dat uw 

opvanghond in zijn vorige leven gemerkt heeft dat er niet altijd voldoende te eten was en dat 

hij dus moet zorgen dat hij pakt wat hij pakken kan. Of juist dat uw eigen hond niet van plan 

is “zijn eten te delen”. Bij sommige honden slijt dit gedrag snel, bij andere langzaam of 

helemaal niet.  
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Tenslotte kan het zijn dat uw opvanghond de baas over uw eigen hond(en) is. Voor mensen 

is dat vaak moeilijk te accepteren, want de eigen hond heeft toch de oudste rechten. Maar in 

de hondenhiërarchie ligt dat toch anders: wie de baas is, is de baas. En met de “baas zijn” 

bedoelen we een soort natuurlijke autoriteit en niet “de ander met geweld onderdrukken”; als 

dat het geval is moet u zeker optreden en ook contact met ons opnemen. 

 

Loslopen            

In ons opvangcontract staat dat u uw opvanghond niet los mag laten lopen, maar daarmee 

bedoelen we dan vooral de eerste tijd en op onveilige plekken. Juist windhonden met een 

verleden hebben de behoefte om hun poten te strekken en hun energie kwijt te raken. Als uw 

eigen hond(en) goed los kunnen lopen (terugkomen als u ze roept, niet gaan jagen, geen 

andere honden terroriseren enz.) kunt u uw opvanger vaak al relatief snel ook los laten 

tijdens een wandeling. En dan vooral als u de beschikking heeft over een 

afgesloten, wildvrij, dus windhondveilig, gebied. Zorg dat uw opvanghond altijd 

een vaste, goed passende, halsband draagt en bevestig daaraan bijvoorbeeld 

een plastic sleutelhanger met uw  (mobiele) telefoonnummer. (zie afbeelding) 

waarop u uw telefoonnummer schrijft.  

Mocht uw opvanger toch weglopen en wordt hij gevonden dan kan men u makkelijk bereiken.  

Laat uw opvanghond in ieder geval niet eerder loslopen dan dat hij op zijn naam reageert, hij  

weet dat hij bij u en/of uw honden hoort, en hij weet dat er bij u altijd wat lekkers te halen is. 

Bij sommige honden is dat binnen een paar dagen bekeken; bij andere duurt het een poosje.  

Als u het gevoel hebt dat u hem niet los kunt laten, doe het dan ook niet. Pas als u “in uw 

hart” weet dat het kan, dan kan het! Tot die tijd is een lange lijn (10-meterlijn of longeerlijn, 

géén flexilijn) een goed alternatief om de opvanghond ook wat bewegingsvrijheid te geven. U 

bent natuurlijk ook altijd van harte welkom om deel te nemen aan een wandeling in Kootwijk. 
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Daar kan uw hond los en hij zal vrijwel zeker goed bij de groep blijven. Kijkt u op onze site 

voor de eerstvolgende wandeling.   

 

Dierenarts 

Het kan zijn dat wij u bij de overdracht van de hond vragen met de hond bij uw dierenarts 

langs te gaan, omdat de hond bijvoorbeeld niet ingeënt is -dit komt helaas de laatste tijd erg 

vaak voor. Die kosten aan de dierenarts vergoeden wij u natuurlijk. 

Als u denkt dat uw opvanghond iets mankeert en u overweegt met hem naar de dierenarts te 

gaan dan willen wij hier altijd eerst van op de hoogte worden gesteld.  

We horen dan graag, zo nauwkeurig mogelijk, wat er met de hond aan de hand is en zullen 

dan, in onderling overleg, besluiten of een dierenartsbezoek wel of niet wenselijk of 

noodzakelijk is. De kosten van zo’n van te voren overlegd dierenartsbezoek worden uiteraard 

ook vergoed. 

Dit geldt trouwens ook voor de kosten van eventuele parasietenbestrijding, ook hier weer op 

voorwaarde dat u vooraf overlegd heeft met ons.  

Voor een vlotte afhandeling is het van belang te weten dat u de diergeneeskundige kosten 

voor uw opvanghond alleen kunt declareren door het invullen van een declaratieformulier en 

onder overlegging van de originele factuur van uw dierenarts. Graag ontvangen wij dan ook 

een print van de patiëntenkaart, incl. de uitgevoerde behandeling(en),van uw opvanghond. 

De meeste dierenartsen kunnen deze zo voor u uitprinten en doen dit dan ook graag voor u . 

U hoeft er alleen maar even om te vragen.  Het declaratieformulier is te verkrijgen bij de 

penningmeester van de vereniging: sabine.schacht@voordewindhond.eu  

mailto:sabine.schacht@voordewindhond.eu
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Als er iets levensbedreigends met uw hond is, dan moet u natuurlijk direct naar de dierenarts 

te gaan, en ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.  

En dan nog even dit  

In dit verband is ook nog belangrijk te weten dat de verantwoordelijkheid voor het plaatsen 

van uw opvanghond bij het bemiddelingsteam van Voordewindhond ligt. Natuurlijk vinden wij 

het fijn als u ons laat weten dat iemand in uw omgeving belangstelling voor de hond toont. 

Maar wij willen altijd eerst een gesprek met een eventuele gegadigde voeren voordat 

besloten wordt waar de hond naar toe gaat.  

Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk een goed passend huis voor uw opvanghond te 

vinden. Meestal houdt dat in dat hij of zij op onze website wordt voorgesteld, maar vaak loopt 

de bemiddeling ook via ons intussen enorme netwerk. Het lijkt soms alsof ‘er niet veel 

gebeurt’,  en als u dat zo ervaart, neem dan vooral contact op de mensen van de 

bemiddelingen. Zij kunnen u ongetwijfeld vertellen wat de stand van zaken is. Wat echter niet 

de bedoeling is dat u uw opvanger zelf op uw Facebookpagina gaat aanprijzen. 

Voordewindhond heeft bewust gekozen geen sociale media in te zetten bij de bemiddeling 

van honden en het zou natuurlijk een beetje vreemd zijn als via de sociale media van de 

opvangfamilie honden van de vereniging toch nog op Facebook verschijnen. 

Ten einde raad?  

Wij gaan ervan uit dat u goed over de komst van een opvanghond heeft nagedacht en dat u 

zich bewust bent van feit dat u tijdelijk een hond in huis neemt die al een leven achter de rug 

heeft. Ook gaan wij er van uit dat u zich realiseert dat het onmogelijk in te schatten is hoe 

lang de hond bij u in opvang zal blijven en dat u het niet “een weekje kunt proberen” of de 

hond na een half jaar aan ons terug kunt geven,  omdat het nu toch wel heel lang duurt voor 

we een baasje voor hem hebben gevonden. 

Wij van onze kant zullen u altijd zo goed mogelijk over de eigenschappen van de hond 

inlichten en daarbij ook eventuele te 

verwachten gedragsproblemen 

bespreken.  

Uw opvanghond heeft tijd nodig, 

soms veel tijd, om aan zijn nieuwe, 

tijdelijke, leven te wennen. Wij 

verwachten van u dat u hem die tijd 

geeft en dat u ook tijd investeert in 

het begeleiden van “uw opvanger”.  

Maar het kan natuurlijk altijd 

gebeuren dat u met gedrag van uw 

logé geconfronteerd wordt waar u 

geen raad mee weet. Neemt u dan 

vooral contact op met 

Voordewindhond op. Wij willen u 
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graag helpen, u helpt ons immers ook door een van onze honden tijdelijk op te vangen. Er is 

binnen de Voordewindhond-gelederen veel expertise aanwezig en het moet wel heel gek 

gaan willen we er met ons allen niet uitkomen.  

Contact:  

Rina de Vries 06 12281478  

bemiddeling@voordewindhond.eu  
bestuur@voordewindhond.eu  
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