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Nieuwsbrief 31. 11 Dingen die u nooit mag
doen met uw kat.
Vermijd de volgende 11 gedragingen:
1. Straf nooit uw kat die op jacht is geweest en u zijn prooi
aanbiedt. Deze prooi is een cadeautje van hem voor u. U moet
hem dus feliciteren, zelfs als u vindt dat die halve muis die hij
voor uw voeten neerlegt, niet zo’n smakelijk gezicht vindt.
2. Kijk uw diertje niet recht in de ogen, dat is voor hem een teken
van vijandigheid.
3. Laat uw poes nooit alleen met speeltjes om hem bezig te
houden. Zijn eten raakt hij nooit beu, maar zijn nieuwe
speeltjes wel. Het zal altijd blij zijn met een nieuw stuk
speelgoed dat hij kan ontdekken
4. Hou elke dag minstens een half uur vrij om met uw kat te
spelen, dat versterkt alleen maar de onderlinge band.
5. Kijk altijd de wasmachine en droger na voordat u deze vult en
aanzet. Uw dier kan erin zitten. Uw dier vindt het leuk om op
de raarste plekken te gaan liggen of zich verstoppen.
6. Verbied uw kat niet meer dan 4 of 5 dingen tegelijk, al die
verboden meer zal hij niet begrijpen.
7. Laat planten die giftig kunnen zijn niet binnen het bereik van
uw kat. Uw kat vindt het immers leuk om in de grond te graven
en op de blaadjes te kauwen.
8. Geef geen gewone melk aan uw kat, hij vindt het misschien
wel lekker, maar het verteringsstelsel minder.
9. Verander zijn kattenbak en voerbakje niet van plaats. Uw dier
heeft herkenningspunten nodig.
10.Zet zijn etensbakje niet naast de kattenbak. Een kat is gehecht
aan zijn territorium en wil voor elke behoefte van een apart
hoekje voorzien zijn.

11. Let op voor uw ramen. Uw kat kan zich flink bezeren als hij
eruit valt, komt niet altijd op zijn pootjes terecht. Kiepramen zijn
helemaal gevaarlijk, als u kat hierin klem komt te zitten.

