OMGAAN MET
HONDEN
WORKSHOP VOOR KINDEREN
Mensen en dieren spreken een andere taal. In deze
workshop willen we kinderen leren om hondentaal te
begrijpen. Wat wil een hond zeggen als hij blaft en zijn
staart recht? Als een hond zijn tanden laat zien, is de
hond dan altijd boos? Door kinderen leren
hondengedrag te begrijpen, leren we hen om op een
veilige manier met honden om te gaan.
Tijdens de workshop komt zowel een praktische aanpak
aan bod als een uitleg om hoe veilig om te gaan met een
hond. Hiervoor maken we kennis met een speciaal voor
dit doel opgeleide therapiehond.

ZA 25/04/20
14:00 – 16:00
ZORGBOERDERIJ
DEBOESHOEVE
Bosveldstraat 61
3300 Hakendover

PRIJS

Door kinderen te leren om op een correcte manier met
honden te leren omgaan zal hun angst voor honden
verminderen en zullen ook bijtincidenten kunnen
voorkomen worden.

Kind: € 5 *
Volwassene: GRATIS

Wil je dat je kind op een veilige manier met honden leert
omgaan? Ook als volwassene kan je tijdens deze
workshop samen met je kind heel wat opsteken.

* storten op rekeningnr
BE04 9731 8996 4531

ORGANISATOR

MET STEUN VAN

met vermelding
Workshop honden
+ naam
+ mailadres

VU: Georges Baeten – Valkenswaardlaan 11 – 3300 Tienen || Onder auspiciën van TVK – Albertvest 88 bus 4 – 3300 Tienen

MEER PRAKTISCHE INFO
Alle kinderen tussen 5 en 10 jaar zijn zeer welkom, maar we raden wel aan
om tenminste 1 begeleider te voorzien die toezicht houdt tijdens de
workshop alsook tijdens het bezoek aan de dieren.
De workshop duurt ongeveer 45 minuten. Daarna worden de andere
knuffeldieren van de boerderij bezocht. De namiddag wordt afgesloten met
huifkartocht voor de kinderen.
Let op: het aantal deelnemende kinderen is beperkt tot 20.

VU: Georges Baeten – Valkenswaardlaan 11 – 3300 Tienen || Onder auspiciën van TVK – Albertvest 88 bus 4 – 3300 Tienen

