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Nieuwsbrief 48. Katten en Vuurwerk.
Een maand lang ellende oud en nieuw, dus knallen maar.
Vaak begint de ellende al voorin December, ook al is het verboden
(en hoe mensen eraan komen??, of even over de grens gehaald, of
nog over van voorgaande jaren).
Er zijn veel katten die bang zijn, voor dat knallen. Raken hierdoor in
de stress, of rennen in blinde paniek drukke verkeerswegen over,
met alle gevolgen van dien. “LEVENSGEVAARLIJK”.
Anderen kruipen diep weg in een hoek, of klem onder kast of bed.
Heel belangrijk is dus, dat er wat gedaan wordt aan de angst van uw
viervoeter.
WAT MOET JE NIET DOEN?
Troosten van uw kat, als deze schrikt, is in de ogen van uw kat een
beloning, en dat zal het angstige gedrag van uw kat alleen maar
verergeren.
Probeer uw kat dan ook niet tevoorschijn te lokken, op zo’n
moment, want dat is ook aandacht.
WAT DAN WEL?
Doe gewoon de dingen die u altijd doet, doe zo normaal mogelijk,
en als uw kat bang is negeer hem dan, niet aankijken, niet aanraken,
niets zeggen.
Het klinkt misschien hard, maar zo laat je hem zien dat er niets is
om bang voor te zijn.
ALS JE ZELF OPGEWONDEN DOET, SLAAT DAT OVER OP JE KAT,
DUS BLIJF ZO RUSTIG MOGELIJK.
Daarentegen kan je, je kat wel afleiden door met hem te gaan
spelen.

Zorg ervoor dat je kat zich terug kan trekken.
Zorg ervoor dat uw kat zich ergens in huis terug kan trekken, en
vergeet niet om in die ruimte ook een kattenbak neer te zetten.
Als je kat onder een bed of bank kruipt laat hem dan rustig daar
zitten, tot het vuurwerk voorbij is.
Hij voelt zich daar waarschijnlijk het meeste veilig.
Laat de radio of Tv aan staan.
Zodat het geluid van het vuurwerk minder opvalt.
Doe overal de gordijnen dicht.
Dan vallen de lichtflitsen minder op.
Houdt ramen en deuren gesloten.
Zodat de kat niet naar buiten kan vluchten, en vergeet het
kattenluikje niet om af te sluiten.
Hou uw kat binnen.
Heeft u een kat die regelmatig buiten komt, haal deze dan tijdig
binnen, liefst al een paar dagen van tevoren, omdat er ruim voor
Oud&Nieuw dikwijls al vuurwerk afgestoken wordt.
Als u een kattenluikje heeft, sluit deze dan af, en let ook op als er
mensen in of uitlopen dat uw kat niet mee naar buiten glipt.
Zorg dat uw kat gechipt is.
Dan kan uw geliefde dier snel worden opgespoort.
En heeft u ondanks al deze tips hulp nodig maak een afspraak bij:
Homeopathie voor Dieren Praktijk Jodieboy.
www.hvdpraktijkjodieboy.nl

