U wilt een buitenlandse hond

Checklist buitenlandse hond

U heeft:
- nagedacht over de voordelen én de nadelen van een hond,
- uw leven zo aangepast dat u een hond een goed thuis kunt bieden,
- een herplaatsingshond uit Nederland overwogen, maar besloten dat een
hond uit het buitenland beter bij u past.

Organisatie is betrouwbaar
Het is duidelijk wat de organisatie
doet en waaraan ze haar geld besteedt
Duidelijke informatie op de website

Er is veel te lezen en horen over honden die vanuit het buitenland worden
geadopteerd. Wanneer u een goede adoptiekeus wilt maken, is het
belangrijk dat u weloverwogen de organisatie kiest die u bij het
adoptieproces begeleidt. En dat u een hond kiest die past bij uw levensstijl
en leefomgeving.
Wanneer u een hond uit het buitenland kiest, kiest u deze meestal omdat u
de situatie voor deze honden beter wilt maken. Een adoptie zorgt daar
echter niet automatisch voor. Een structurele oplossing van problematiek
vraagt lange termijn oplossingen. Wilt u daaraan bijdragen, zorg dan dat de
organisatie van uw keuze zijn prioriteit daarbij heeft liggen.
Bedenk ook dat een hond een beter leven bieden, alleen kan als de hond van
uw keuze een goed leven kan hebben in úw leefomgeving. Een goede
organisatie kiest zorgvuldig de hond die geschikt is voor een leven bij u.
Soms betekent dat, dat een hond niet naar Nederland kan komen. Terwijl
deze hond wel hulp nodig heeft. Een hond die echter erg angstig is, een
hond die ziek is, een hond die gewend is vrij te mogen jagen, is niet altijd
beter af met een transport naar een ander land.
Kies daarom bewust:
- de organisatie die u helpt bij het adopteren van een buitenlandse hond
- de hond die de komende (misschien wel vijftien) jaren uw kameraad wordt
Zorg dat uw aanschaf de situatie beter maakt voor de honden die
achterblijven, voor de hond van uw keuze en voor u! Deze checklist kan u
helpen bij het maken van een verantwoorde keus.
Tips:
- Check op internet ervaringen van anderen met
de organisatie van uw keus.
- Lees een adoptieovereenkomst goed door.
- Neem de tijd voor uw beslissing. Kies nooit
enkel uit emotie.

Jaarverslag openbaar
Makkelijk te vinden waaraan geld exact wordt besteed
Organisatie staat voor structurele oplossingen
De organisatie heeft als doel structurele oplossing te bieden
voor lokale/regionale problematiek
Lange termijnprojecten met goede onderbouwing
Overleg met lokale overheden en bevolking
Bijvoorbeeld projecten op het gebied van educatie/
voorlichting of geboortebeperking bij de hondenpopulatie
Adoptie wordt goed begeleid
De organisatie zorgt voor verantwoorde en professionele
aanpak adoptie
Voorlichting aan adoptant over verantwoord hondenbezit en
over buitenlandse honden
Goede screening en matching van adoptant en hond
Voorkomen overdracht ziekten naar andere honden/regio’s
Persoonlijke kennismaking en verplichte denktermijn
Nazorg en mogelijkheid inschakelen hondengedragsdeskundige die ruime ervaring heeft met adopties van
buitenlandse honden
Mogelijkheid tot goede opvang hond als adoptie niet slaagt
Kijk op http://www.stray-afp.org/ voor meer informatie over
organisaties die zich met buitenlandse honden bezighouden.
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