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Afgelopen jaar startte Sarah haar stichting en kwam 
haar droom uit. Het helpen en rehabiliteren van honden 
is iets waar haar hart sneller van gaat kloppen. Nog geen 
jaar later is het bereik van de Dutch Dog Rehab Centre
dusdanig groot, dat we het professioneler en groter
moeten gaan aanpakken. Inmiddels is ook ons team
uitgegroeid met mensen die dezelfde missie hebben. 

Ons doel is om persoonlijke verbinding te blijven houden
met jullie, onze trouwe donateurs. Onze donateurs staan
achter ons en steunen onze visie en missie. Zonder jullie
kan de stichting niet blijven bestaan.

Daarom de eerste editie van PAWS UP! Dit online
magazine is exclusief beschikbaar voor onze donateurs,
die ons structureel steunen of eenmalig in het afgelopen
kwartaal.

We willen iedereen bedanken die gelooft in onze
stichting. Wij én onze honden zijn jullie dankbaar.

PAWS UP voor onze donateurs! 
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EDITORIAL 

Team DDRC, with love



Niets uit  deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftel i jke
toestemming van de uitgever.  PAWS UP is niet wettel i jk aansprakel i jk voor eventuele onjuistheden in deze
uitgave. PAWS UP is niet verantwoordel i jk voor handel ingen van derden die mogel i jkerwijs voorvloeien uit  het
lezen van deze uitgave. PAWS UP behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal  zonder kennisgeving vooraf
geheel of gedeeltel i jk te publ iceren. 

COLOFON

Paws Up is een exclusieve digitale uitgave van Dutch Dog Rehab
Centre en is per kwartaal verkri jgbaar voor donateurs van deze

stichting.
 

Heb ji j  een relevante expertise of een leuk verhaal dat kan bijdrage
aan ons magazine? Laat het ons weten!

 
Breda, Nederland 

+31 (0)6 216 207 93
dutchdogrehabcentre@gmail .com 

dutchdogrehabcentre dutchdogrehabcentre dutchdogrc.nl
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COLUMN 
DOOR SARAH VAN DER HART

liefde/sociaal contact en lichamelijk welzijn.
Ontbreken er één of meerdere hoekstukken,
dan heb je een probleem. Zo werkt het ook met
honden.’ 
‘Kijk maar naar Layla. Hoewel ze nu leuk met
andere honden kan spelen, was dat toen ze bij
ons kwam nog echt geen optie. Ze kon
behoorlijk uitvallen als een andere hond te
dichtbij kwam. Ik merkte al snel dat ze stiekem
helemaal niet zo stoer was als dat ze zich
voordeed, maar dat ze andere honden eigenlijk 

heel spannend vond. Zeker als
ze zomaar in haar persoonlijke
ruimte kwamen. Toen ik dat
wist, kon ik ervoor zorgen dat
ze zich veilig ging voelen in het
gezelschap van andere
honden. Hierdoor verdween
haar behoefte om een grote
mond op te zetten en kon ze
zich ontspannen.’   

‘Ik snap niet hoe jij dat doet...’ De baas van Max
staart me verwonderd aan. ‘Je zegt toch net
dat deze hond aan je is afgestaan omdat ze
agressief was naar andere honden? Ongelofelijk
zeg. Kijk eens hoe leuk ze met Max speelt! Is
dat toeval, of gaat dat altijd zo?’ ‘Dat is zeker
geen toeval’ glimlach ik. ‘Maar zo ingewikkeld
was het niet. Ik hoefde alleen maar een goed
gesprek met haar te voeren. Vanaf dat moment
was het in orde.’ De baas van Max kijkt me aan
alsof ik gek ben geworden. ‘Een goed gesprek?

Wat heb je dan tegen haar
gezegd?’ ‘Het gaat er niet
zozeer om wat ik tegen haar
heb gezegd, maar wat zij mij
vertelde… ’Voordat ik echt het
stempel gek hondenvrouwtje
opgeplakt krijg, vervolg ik mijn
verhaal: ‘Elke hond met
gedragsproblemen, vergelijk ik
met een puzzel. Het gedrag dat

hij of zij vertoont, heeft namelijk altijd een
oorzaak. Ik vertaal dit naar naar puzzelstukken;
redenen waarom de hond doet wat hij doet. 
 Heb ik deze stukken gevonden, dan kan ik daar
een oplossing voor bedenken.’ ‘Maar toch lijkt
me dat lastig. Hoe weet je nou waar je moet
zoeken? Je kunt toch niet letterlijk aan de hond
vragen wat er mis is?’ ‘Goede vraag! Ik ben
inderdaad geen hondenfluisteraar en de
honden vertellen me niks letterlijk. Maar de vier
hoekstukken van je puzzel kun je vergelijken
met de basisbehoeften van je hond:
veiligheid/duidelijkheid, voldoende uitdaging,

Honden rehabiliteren is
puzzelen. Ontbreken er één
of meerdere hoekstukken,
dan heb je een probleem.  

From Sarah ,  w i t h l o v e

Paws Up Editie 1 | 2021 | Pagina 04

Docent, toegepast psycholoog
én hondengedragsdeskundige
Sarah van der Hart is de trotse
oprichter van DDRC. Met haar

pack van vier buitenlandse
adoptiehonden rehabiliteert ze

zowel de honden van haar
stichting, als die van haar klanten.

Elk kwartaal deelt zij haar
zienswijze op het gebied van
hondengedrag en -omgang. 

En een ontspannen hond, is een stabiele hond
:) Zo pak ik ieder rehabilitatieproces aan. Ik kijk
per hond wat er nodig is om hem/haar weer
terug in balans te krijgen en vervolgens gaan
we daarmee aan de slag. Uiteraard verloopt dit
proces per hond verschillend, maar ik blijf me
verbazen hoe snel de meeste honden omslaan
als ze eenmaal doorhebben dat ze begrepen
worden. 
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ACHTER DE SCHERMEN 
 PACKWALKDDRC

Dagelijks gaan we met onze honden op
pad, zodat ze hun energie goed kwijt
kunnen. Daarnaast leren onze honden
tijdens de wandelingen omgaan met
andere honden, mensen en andere
voorbijgangers (zoals paarden en
andere dieren). Hoe wandelen wij
zonder problemen met 5 (grote) losse
honden? We leggen het je graag uit!

We leren onze
honden netjes te

wachten bij de in- en
uitgang van ons

terrein. Zo wringt
niemand zich

stiekem naar buiten.

Ook bij het
instappen in de auto,

wacht iedereen
netjes op zijn/haar
beurt. Wist je dat

elke hond een eigen
voorkeursplek heeft

in de auto? 

Hetzelfde geldt voor
het uitstappen;

niemand verlaat de
auto zomaar als de

deur open gaat. Pas
als wij het vragen,

stappen ze uit. 

1

2 3
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Uiteraard mogen de
honden in het bos lekker

rennen en snuffelen, maar
we oefenen eerst altijd met

het los volgen. Zodra de
honden dat goed kunnen
(meestal lukt dat binnen

een week), krijgen ze
steeds meer vrijheid. 

Af en toe poseren voor een
leuke foto, hoort er natuurlijk

ook bij! We trainen regelmatig
verschillende gehoor-

zaamheidscommando's tijdens
het wandelen (zoals 'zit' en

'blijf'). Hoe meer controle we
hebben over de honden tijdens
de wandeling, hoe fijner wij en

de toekomstige adoptanten
met onze honden kunnen lopen.

4

5



BYE BYE TEEK & VLO
Japanse em-x kralen die teken en vlooien

niet leuk vinden, wij wel 
DIERENOPPAS AMERSFOORT V.A.

€22,95,-

FURRY FASHION MUSTHAVES
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BANDANANA
Deze bandana steelt
je hart, net als je
hond HEMA €3,-

POOPY-BAG
Poep rapen in leopard-stijl
THE DOGS MUSTHAVES €39,-

 FAKE DOGLOVER
Geen festival zonder

(tijdelijke) tattoo 
INKDAYS V.A. €9,-

Ruil je suffe mand in voor
deze eyecachter in huis

BEEZTEES €39,99

TIP(I)

KEEP IT COOL
Koelmat voor de
hete zomerdagen 
BEEZTEES €14,95



'Wauw! Wat een eer dat ik een artikel mag
schrijven voor het magazine Paws Up. Mijn
naam is Kelsey Shaw, een 23 jarige
dierenvriendin woonachtig in het mooie
hartje van Breda. Daarnaast ben ik trotse
eigenaar van mijn dieren Bommel (hond),
Poes (kat), Stampertje (konijn), Luna (konijn)
en Christian (paard).' 

'Ik ben de opleiding hondenuitlaatservice
gestart aan de Martin Gaus Academie en
voor ik het wist stond er een bus op de stoep
en is mijn bedrijf Animal Care by Kelsey tot
stand gekomen. Inmiddels ben ik gestopt
met dierenverzorging en ben ik mij gaan
specialiseren en focussen op alleen de hond. 

Samenwerken met je hond,
vanuit begrip en contact

Communicatie tussen hond & baas
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LET'S TALK; KELSEY SHAW

Paws Up is  benieuwd naar de werkwijze van een
expert op het gebied van honden. In deze eerste
editie van Paws Up geven we Kelsey Shaw het
woord. Ze is oprichter van Animal Care, heeft een
hondenuitlaatservice en biedt coachingstrajecten
aan om de relatie tussen baas en hond te
versterken. 



Honden leven in het hier en
nu en geven ons pure
feedback
ook individuele puppy en pubercursus aan
huis. Een hondencoach is geschikt als je
open staat voor ontwikkeling en zelfreflectie.
Uiteindelijk ben jij altijd zelf de verandering
en je moet erin geloven dat je die
verandering samen met mij kan bereiken.'

Communicatie tussen mens en dier
'Als hondencoach ben ik de hele dag door
bezig met de communicatie tussen mens en
hond en die communicatie staat in deze
editie juist zo centraal. Honden leven door
middel van associatie en hebben inmiddels
hun eigen weg en manier gevonden hoe ze
met ons kunnen communiceren.' 

gelijkwaardigheid met je hond om kunt gaan,
hoe je de hond leert begrijpen en lezen en
hoe je een sterke band met je hond creëert
vanuit vertrouwen en respect. De hulpvragen
die ik krijg zijn heel divers: ontspannen
wandelen aan de lijn, meer verbinding/
connectie met de hond, uitvalgedrag aan de
lijn naar zowel honden als mensen, over-
prikkeling zowel binnen als buiten,
socialiseren, angst en onzekerheid, ont-
spannen omgaan met kinderen etc. Het is
nooit te laat om aan de bel te trekken! Ook
bied ik cursussen en workshops aan voor het
verbeteren van kind/hond relatie en natuurlijk 
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Bij Pets4Care heb ik samen met Bommel (mijn
eigen hond) de opleiding gevolgd tot dog-
assisted-coach. Ik merkte enorm dat Bommel er
moeite mee had om na de sessies te kunnen
ontladen en ik wilde hem en andere dieren hier
beter bij kunnen helpen. Daardoor ben ik gestart
aan de opleiding tot energetisch dierenhealer bij
de Guidance Academy. Momenteel volg ik ook
nog de opleiding tot kynologisch instructeur bij
Kynotrain. Ik ben graag bezig met zelf-
ontwikkeling en ik heb nog een hoop opleidingen
op mijn wensenlijstje staan.' 

In het dagelijkse leven 
'In het dagelijks leven run ik de honden-
uitlaatservice met 2 groepswandelingen per dag.
Daarnaast werk ik voor mijzelf als hondencoach
maar ben ik ook werkzaam op de hondenschool
Kynotrain in Rucphen. Ik ben een
gezelligheidsdier maar ik hou ook echt van mijn
eigen ruimte. Spiritualiteit is voor mij een way of
life, lekker met 2 pootjes op de grond natuurlijk!' 

Begrip en contact
'Maar goed, genoeg over mij. Jullie willen
natuurlijk het liefst álles weten over honden-
coaching! In mijn werk als hondencoach is mijn
missie om de eigenaar en hond samen te laten
werken vanuit begrip en contact.' 

'Honden leven in het hier en nu en geven ons
pure feedback. Ze houden als het ware een
eerlijke spiegel voor. Helaas zijn we tegenwoordig
zo geoptimaliseerd dat we de belangrijke signalen
van een hond vaak missen, maar honden zijn in
staat om juist de kern te raken, een boodschap te
kunnen geven en daarmee direct contact te
maken met de eigenaar. De werkwijze is holistisch
en we werken vooral vanuit lichaam en intuïtie.
Het traject wat ik aanbied doet vooral een beroep
op persoonlijk voelen en ervaren. Wanneer je
weer in contact bent met je eigen gevoel, met
jezelf, kun je weer groeien en contact maken met
je hond. Het doel is dat het voelen en denken van
zowel de eigenaar als hond in evenwicht komt
waardoor de verbinding versterkt. Ik leer je niet
hoe je op een autoritaire manier met je hond kunt
omgaan, maar ik leer je hoe je vanuit 



Honden willen graag
weten waar ze aan toe zijn,

net als wij

'Je kunt je voorstellen dat het best wel lastig is voor een
hond om met ons te communiceren. De hond spreekt
gewoon ‘honds’ en doet enorm zijn best om zich aan te
passen aan het leven bij ons, maar de hond wordt 9 van
de 10 keer ook niet goed begrepen. De hond heeft een
gigantisch aanpassingsvermogen en wij bepalen
eigenlijk álles voor de hond. Wanneer ze mogen eten,
wat ze mogen eten, wanneer ze mogen wandelen en
vaak ook nog waar ze mogen wandelen.' 

Voorspelbaarheid en associaties
'Honden gaan juist heel goed op voorspelbaarheid en
door middel van bepaalde associaties kunnen wij de
hond duidelijk maken wat er precies gaat gebeuren.
Honden willen graag weten waar ze aan toe zijn, net als
wij. Als baasje is het in het belang van je hond essentieel
dat je je verdiept in de taal van jouw hond: Welke
(kalmerende) signalen laat mijn hond zien? Wat vindt
mijn hond nou eigenlijk wel of niet fijn? 

Observeren bij adoptiehonden
Bij adoptiehonden weet je niet altijd
precies wat de afkomst van de hond
is. Heeft een hond altijd op straat
geleefd met andere honden samen?
Dan zal de hond misschien meer
moeite hebben om zich aan de
mens aan te passen, maar kan de
hondentaal en de (kalmerende)
signalen die de hond aan andere
honden laat zien juist wel weer heel
sterk zijn. 

'Juist bij adoptiehonden is het als
baasje een absolute must om in het
begin vooral alleen bezig te zijn met
het observeren van het gedrag wat
de hond laat zien. Vaak verwachten
we ook al snel te veel van onze
honden. Ze zullen die tijd echt nodig
hebben om zich aan te passen aan
het leven hier. Als je de hond ruimte
geeft dan komt er ook meer ruimte
voor het aangaan van verbinding en
dit zal jouw hond ook feilloos
aangeven als hij/zij daar klaar voor is.' 

'Ik voel me vereerd dat ik een stukje
heb mogen schrijven in de aller-
eerste editie van Paws Up! Ik ben
trots op het feit dat ik mijzelf (spar)
partner mag noemen van de
stichting en ik kijk met veel liefde
mee naar alle mooie succes
verhalen.' 

'Wil je nog iets weten over
hondencoaching of heb je een
hulpvraag en zou je graag samen
met mij aan de slag willen? Je kan
een kijkje nemen op mijn website
www.animalcarebykelsey.nl waar al
mijn contactgegevens vermeld
staan.' 

Lieve pootjes,

Kelsey van Animal Care
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BIJVOORBEELD

BERGSCHOENEN AAN = IN HET BOS LOPEN

GEWONE SCHOENEN = IN DE WIJK LOPEN

VOERBAK PAKKEN = IK KRIJG ETEN

RIEM PAKKEN = WE GAAN WANDELEN



DO'S & DONT'S
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Het opvoeden van je hond kan soms best wel een
uitdaging zijn en eerlijk is eerlijk, het is geen kattenpis.
Confronterend is het zeker en vaak genoeg twijfel je aan
jezelf als je hond je weer eens aankijkt en je niet lijkt te
begrijpen. Wees gerust, iedereen roept wel eens tegen zijn
hond; 'Ik spreek toch geen Chinees of wel?'. 

Wij bespreken 3 Do's and Don't zodat je volgende keer -
met iets meer geduld dan de vorige keer - een andere
aanpak kunt gebruiken. Een frisse blik op situaties is immers
nooit verkeerd. 

1
'KOM NOU EENS HIER'

Het is heel leuk om je hond commando’s en trucjes
te leren, maar soms lijkt het wel of je hond

spontaan doof is geworden. Je kunt roepen wat je
wilt, maar hij lijkt totaal niet geïnteresseerd. En

nu? Wat doe je als je hond niet wil luisteren?
 

DON’T
Blijf jezelf niet herhalen. Hoe vaker je

roept, hoe minder overtuigend je
bent. Daarmee krijgt je hond juist het
gevoel dat hij de eerste keer nog niet

hoeft te luisteren, want je zult het
commando toch nog wel een paar

keer herhalen. 
 

DO
Gebruik een 3… 2… 1… methode. Geef

één commando (“Kom hier”). Luistert je
hond nog niet? Geef dan een duidelijke

waarschuwing (“HIER!”). Nog steeds
geen reactie? Ga dan over op handelen,

bijvoorbeeld door de afstand naar je
hond te verkleinen. Daarmee wordt

jouw aanwezigheid een stuk urgenter.
 
 
 
 

2
DON’T

Vroeger werd nog wel eens
geadviseerd om de hond met zijn neus
in de urine of poep te duwen. Doe dit
niet! Het heeft geen zin om boos te
worden of de hond te straffen voor

een ongelukje in huis.
 
 

2
OEPSIE POEPSIE!

Ah nee, niet op het vloerkleed! Het is natuurlijk
super vervelend wanneer je hond een kleine (of
grote) boodschap achterlaat in huis. Dit komt
met name voor bij pups die nog niet helemaal

zindelijk zijn. Maar wat doe je hieraan? Hoe zorg
je dat je hond voortaan zijn behoefte netjes

buiten doet?
 
 

DO
Neem de hond regelmatig mee naar

buiten en houd hierbij een vast
schema aan, zodat je hond gewend
raakt aan het ritme. Bij pups is het

belangrijk om ook direct na het
slapen of spelen even naar buiten te

gaan.
 

3
INGERUKT, MARS!

Honden zijn slimme dieren en je kunt ze allerlei
dingen leren. Van simpele basiscommando’s

zoals “Kom hier” en “Zit” tot leuke trucjes zoals
high fives en doodliggen. Maar hoe maak je

duidelijk aan je hond wat je van hem verwacht?
 

DO
Honden luisteren niet alleen naar wat
we zeggen, maar kijken ook naar onze
lichaamstaal. Gebruik daarom zowel
je stem als je lichaam om met je hond

te communiceren. Zorg dat je de
volledige aandacht van je hond hebt
en gebruik consequente signalen om

duidelijk te maken wat je wilt.
 
 

2
DON’T

Mensen communiceren vooral door te
praten. Ook bij honden gebruiken we
daarom vaak gesproken commando’s

om uit te leggen wat we willen.
Vergeet niet dat honden anders
communiceren dan wij. Honden

kunnen zeker gesproken commando’s
aanleren, maar hoe je iets zegt, is veel

belangrijker dan wat je zegt. 
 



HOE IS HET NU MET...
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LIVA
Adopteer je een hond bij stichting Dutch Dog
Rehab Centre dan laten we je niet zomaar
gaan. Sarah van der Hart helpt je waar nodig
na de adoptie en geeft je (indien nodig) de
begeleiding die je nodig hebt. Bij Paws Up zijn
we reuze nieuwsgierig hoe het nu is met de
adoptanten en hun viervoeter. 

In deze eerste editie komen we erachter hoe
het was en hoe het nu met Liva en haar nieuwe
baasje(s) is. 

PASPOORT 

Naam: Liva 

Leetijd: 3 jaar

Land van herkomst: Roemenië 

Woonplaats: Breda 

Eigenaar: Charmaine Cardon 

Hoe is het nu met Liva?
'Het gaat best goed met Liva. Het is een
complex hondje, maar ze lijkt het goed naar
haar zin te hebben hier.' 

Wanneer heb je Liva geadopteerd? 
'Liva is vanaf de tweede week van januari
officieel van ons.'

Wat is je heel erg meegevallen of
tegenvallen?
'Ik blijk eigenwijzer te zijn dan ik dacht.
Daardoor heeft Liva mij vaker gebeten dan
nodig was. Ik wist bijvoorbeeld dat ze bepaalde
dingen niet leuk vindt, maar dan wilde ik het
toch proberen. Daarin corrigeerde Liva me
meteen. Wat me meegevallen is, is dat er goed
met Liva te leven is als je haar grenzen
respecteert, maar ook duidelijk aangeeft wat je
van haar wil.' 

Is dit je eerste (adoptie)hond?
'Nee, dit is onze derde hond (samen met mijn
man) en mijn zesde hond.'



Hoe heb je het proces ervaren? 
'Het proces verliep geleidelijk – van onze
oppashonden werden Liva en Sjors
(voorheen Frodo) onze eigen honden.' 

Hoe ben je bij onze stichting terecht
gekomen? 
'Wij zijn de ouders van Sarah – de
oprichtster.'

Waar maak je Liva heel blij mee?
'Liva houdt van spelen, uitgelaten worden,
lekker eten en op bank tegen je aan liggen.'

Wat vindt Liva echt niet leuk? 
'Liva houdt er niet van als ze op haar donder
krijgt. Ze houdt niet van aangeraakt worden
als ze op haar plaats ligt en ze wil niet
gewassen worden als ze in de viezigheid
heeft gerold.' 

Wie is Liva haar beste vriend?
'Liva heeft geen vrienden, maar onderdanen.
Ik ben haar best afgerichte onderdaan' 😉 

Voor welke snack kun je Liva ‘s nachts
wakker maken? 
'Alles dat aan vlees doet denken.' 

Waar wandel je graag met Liva?
'Het liefst in een losloopgebied, zodat ze haar
energie kwijt kan. Maar ik ga ook regelmatig
met haar hier in de buurt fietsen.' 

Wat ben je nu nog aan het oefenen met
Liva? 
'Liva is een hondje met een hoge energie. Ik
probeer haar veiligheid te bieden, zodat ze
ook kan leren ontspannen. Dat valt nog niet
mee, want ze is heel snel zenuwachtig, maar
we maken kleine stapjes. 
Aangezien het een slim hondje is, wil ik haar
ook mentaal uitdagen. Tot nu toe blijkt ze zo
slim dat ze haar eigen spelregels hanteert in
plaats van te doen wat de bedoeling was.' 😊 

Ik blijk eigenwijzer te
zijn dan ik dacht
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'Liva komt van een van onze partnerstichtingen. Ze
was flink getraumatiseerd tijdens haar verblijf bij haar
eerste adoptant,' aldus Sarah van der Hart, oprichter
van Dutch Dog Rehab Centre. 'Er is daar
hoogstwaarschijnlijk iets flink misgegaan tussen Liva
en haar eigenaar, waardoor ze angstagressie heeft
ontwikkeld. De mensen die haar vervolgens hebben
geadopteerd, werden op dagelijkse basis gebeten.
Liva had zichzelf namelijk aangeleerd om minimaal te
waarschuwen en daarna meteen flink te bijten als ze
zich bedreigd voelt. Daarnaast heeft ze de neiging
om te bazen over andere honden en dat gedrag
escaleerde steeds verder. Onze partnerstichting
wilde voorkomen dat Liva terug zou moeten naar
Roemenië en schakelde onze hulp in. Zij zagen in dat
Liva – ondanks haar flinke gebruiksaanwijzing – ook
heel lief en grappig kon zijn en ze gunde haar een
liefdevol thuis.' 

'Hier in de roedel ontpopte Liva zich
dankzij strikte routines en duidelijke
communicatie tot een vrolijk, lief en
enthousiast hondje, maar het werd al wel
snel duidelijk dat we haar alleen ter
adoptie zouden stellen voor een zeer
ervaren hondeneigenaar. Liva raakt
namelijk heel snel gestrest als ze niet
weet waar ze aan toe is en zal dan altijd
(proberen te) bijten. Het is dus heel
belangrijk dat ze precies begrijpt wat je
van haar wil. Toen mijn moeder aangaf
dat ze Liva graag wilde adopteren, was
de keuze snel gemaakt. Hoewel ze altijd
een bepaalde gebruiksaanwijzing zal
blijven houden, heeft Liva nu haar furr-
ever home gevonden waar ze zichzelf
verder kan ontwikkelen.'

Hoe is Liva bij  jouw stichting
terechtgekomen? 

Hoe ontpopte Liva zich in jouw
roedel? 

Liva tijdens haar rehabilitatie samen met de DDRC pack 
v.l.n.r.  Mojo; Aziza; Sumo; Zora en Liva 

HOE HET WAS. . .



S(N)UF

WANNEER JE HOND NIET LUISTERT ALS ER
VISITE IS
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Wanneer je hond in je gezicht gaapt

Wanneer je hond alleen maar konijnenkeutels
eet tijdens de hondentraining

wanneer je hond in de
modderpoel belandt en
je net bijna thuis bent

Wanneer je hond tijdens de eerste date zijn
scheetjes deelt 

wanneer je hond de
pakketbezorger kent
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Deel jouw S(N)UF met ons
via de mail of social media
en wie weet staat jouw
S(NU)F volgende keer in
Paws UP!

We liggen gelukkig vaak dubbel van het lachen om onze
trouwe viervoeters, maar toch plakken we ze soms ook
graag met liefde achter het behang. In ons magazine
lichten we -soms ietwat gênante- situaties uit om de
humoristische kant van het hondenleven niet aan ons
voorbij te laten gaan. 



PAWS UP!
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VOOR ONZE DONATEURS 
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Speciaal in het zonnetje: donateur van het eerste uur Monique Zijderveld
Monique was de eigenaar Poppie; een van van onze eerste
rehabhondjes. Vanaf het moment dat Monique betrokken is bij DDRC,
draagt ze ons een warm hart toe én ondersteunt ze ons met een
structurele, maandelijkse donatie. Monique vertelt:  

"Ik sponsor jullie, omdat jullie vreselijk goed werk doen. Jullie waren
mijn redders toen ik met de de handen in het haar zat. De hondjes (en
baasjes) die jullie helpen, gaan een super toekomst tegemoet. En ik
draag daar graag een steentje aan bij. Jullie zijn toppers!"

Wij zijn uiteraard enorm dankbaar voor alle steun die we van onze
donateurs ontvangen. Zonder jullie kunnen wij ons werk niet op deze
manier uitvoeren.

DONEER JIJ KOMEND
KWARTAAL OOK WEER?  

DAN ONTVANG JE ONZE
2E EDITIE VAN PAWS
UP IN SEPTEMBER
WEER IN JE MAILBOX!

SCAN OM EEN
DONATIE TE DOEN
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Vanwege de groei van
onze stichting zijn we
op zoek naar collega's!

Maak deel uit van de
leukste stichting en
krijg ongelimiteerd
knuffels... van onze
honden!

Ga naar de website
dutchdogrc.nl/onze-
werkwijze of scan de
QR code met je
telefoon en bekijk al
onze vacatures. Zit er
niet s tussen voor jou
maar wil je wel helpen?
Neem dan ook gerust
contact met ons op,
samen kunnen we
kijken wat jij voor ons
kunt betekenen. HEY, 

JIJ DAAR!

HELP US OUT!
BEVLOGEN BESTUURDER 
Om DDRC verder te kunnen laten
groeien, zijn we op zoek naar extra
bestuursleden. Heb jij ervaring en
interesse? Neen contact op!

FITTE FOTOGRAAF  
Zijn alle honden ineens topmodel als jij
ze hebt vastgelegd? Dan zoeken wij
jou! 

INSPIRERENDE ICT'ER
Onze website (en app in aanbouw)
heeft aandacht nodig van een echte
ICT'er. Ben jij een echt Wordpress
kenner en heb je ervaring met het
bouwen van apps? Let us know who
you are! We're desperately looking for
you!  

Scan de code en
bekijk de volledige
vacatures



 NEXT EDITION
PAWS UP

VOEDING VOOR JE HOND 
ALLES OVER   

DOGGY BAGS
Een voedingsdeskundige
aan het woord 

INTERVIEW
Hoe is het nu
met... Ollie?

TIPS
om tandplak te
voorkomen bij je
hond 

AND MORE...


