Kompas
hondenadviesbureau
Geeft richting aan hondengedrag
Cursus Kind & Hond
Kinderen en honden spreken ieder hun eigen taal. Het is belangrijk dat zij elkaar leren
begrijpen en vertrouwen, zodat een mooie en veilige samenwerking mogelijk wordt.
Tijdens de lessen gaan we aan de slag met allerlei oefeningen en materiaal en wordt
ondertussen veel verteld over hondengedrag.
‘Hoe praat een hond?’
‘Hoe zie je of hij blij, bang of onzeker is?’
‘Welke invloed heeft jouw gedrag op dat van de
hond?’ (Blij, boos, verdrietig, druk, rustig.)
‘Begrijpt jouw hond jouw woorden en gebaren?’
‘Hoe kan je jouw hond laten doen wat jij wilt,
misschien wel zonder woorden?’
‘Wat vindt jouw hond het leukste aan jou’?’
‘Wat vind jij het leukste aan jouw hond?’

Voor wie
Kinderen tussen ongeveer 7 en 15 jaar, honden vanaf de leeftijd van
ongeveer 4 maanden.
Wanneer, hoe laat en waar
Per dag zijn er twee identieke lessen.
De lessen kunnen los gevolgd worden, maar in de twee bijeenkomsten zal wel
een opbouw plaatsvinden, zodat ze ook als serie gevolgd kunnen worden.
De lessen vinden binnen plaats. Het is echter een bedrijf waar o.a. paarden
gehuisvest zijn, dus kom met goede schoenen en kleding die tegen een stootje
kan. De ruimte is rolstoeltoegankelijk.
Data

Tijden

Woensdag 6 maart 2019
Woensdag 13 maart 2019

Sessie 1: 15.00-15.45
Sessie 2: 16.00-17.00

Adres
Hallen behorende bij
Hoge Klei 2A
2242 XZ Wassenaar

(NB: data onder voorbehoud van binnenkomende werkopdrachten
voor mijn hoofdberoep. Als een les uitvalt wordt een alternatieve
datum gezocht.)

Kosten
1 strip per bijeenkomst.

Aanmelden
Als je mee wilt doen, stuur dan een berichtje aan
hondenkompas@kpnmail.nl met:
- Naam
- Naam van de hond
- Welke dagen (één of twee) je aanwezig wilt zijn
- Voorkeurstijd (sessie 1 of 2)
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