
HUISDIEREN - CORONAVIRUS CRISIS

Bericht aan alle mensen die huisdieren hebben die integraal lid zijn van hun gezin en/of aan mensen
die hulp willen bieden.
We hopen dat jullie het ALLEMAAL goed stellen. Niemand weet echter met zekerheid of zij/hij
geïnfecteerd is, want de ziekte heeft een incubatietijd van 5 tot 14 dagen.
Bovendien is het duidelijk dat eens de symptomen zich uiten, de zieken geen kracht meer hebben
om na te denken over de organisatie van hun huishouden, laat staan de zorg voor hun dieren. Reden
om nu het nodige te doen ter preventie en om te voorkomen dat de dierenasielen verder worden
overbelast.

Hoe ga je best te werk?
Contacteer via telefoon, e-mail, ... de mensen in je familie-, vrienden- of kennissenkring, die in staat
zouden zijn om voor je dieren te zorgen, indien nodig.
Bij voorkeur jonge mensen, familieleden, collega's, die in je nabijheid wonen, en zelfs buren.
Houd er rekening mee dat je mogelijks voor 2-3 weken in het ziekenhuis zou dienen te verblijven.

Schrijf alle relevante informatie op een document, waarvan een voorbeeld te vinden is in bijlage. 
Je kunt dit ook op eender welk stuk papier doen. 
Leg of hang dit document op een zichtbare plek voor de hulpverleners, familieleden, de sociale
diensten!

Welke informatie noteren     ?  
De  namen  van  de  mensen  die  hebben  aanvaard  om  voor  uw  dieren  te  zorgen,  (het  kunnen
verschillende mensen zijn als bijvoorbeeld een nicht/neef voor uw twee katten kan zorgen, en uw
collega uw hond kan opnemen,...).
De namen van uw huisdieren, hun leeftijd, hun soort, als ze ziekten hebben, wat ze liefst eten, de
medicijnen die ze nemen, of ze opschieten met andere dieren (met in het achterhoofd dat het nog
steeds beter is dat uw huisdier tijdens uw afwezigheid terecht komt bij mensen die ervoor zullen
zorgen, zelfs als ze zelf al andere huisdieren hebben waarmee ze niet direct bevriend worden, in
plaats van in een dierenasiel te belanden of aan hun lot te worden overgelaten,...
Praat met je huisdieren. Dieren zijn intelligent en ze begrijpen alles.
Ze moeten weten en voelen dat je ze niet achterlaat !

Let op     :  
Wees realistisch. Een Chihuahua is een stuk makkelijker te verzorgen dan een Duitse Herder.

Blijf rustig! Alles komt goed! 

Het DierAnimal team

DierAnimal
Louis Schmidtlaan 199/2, 1040 Etterbeek

RPR: BE0690.854.685  Bankrekeningnummer: IBAN: BE27 3631 7244 9973
info@dieranimal.be – www.dieranimal.be

mailto:info@dieranimal.be

