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Puppies (Baba hondjies)

•	 Baba hondjies moet BAIE en 
GOEIE kos kry – Dit maak hulle 
sterk en gesond. Hulle moet 3-4 keer per dag eet 
om gesond te wees. Maak seker die groter honde 
eet nie hulle kos nie!

•	 Baba hondjies (en alle ander diere) moet altyd 
skoon water hê wat hulle maklik kan by kom.

•	 Baba hondjies moet by hulle ma bly tot 
op die ouderdom van 8 weke. Hulle leer 
goeie maniere by hul ma, boeties en 
sussies. Die ma moet ook baie kos kry, 
anders kan sy nie vir die baba hondjies 
sorg nie.

•	 Wurms kan in ‘n hond se maag en derms 
bly. Dit maak hulle baie siek en kan 
hulle doodmaak. Kry ONTWURMINGS- 
MEDISYNE by die diere kliniek. Maak 
seker dat die ontwurmings medisyne 
goedgekeur is vir baba hondjies. 

Hoe om jou hond te versorg
Dit is ‘n voorreg om ‘n hond te hê. As jy ‘n hond besit, is dit belangrik om te 
onthou dat jy verantwoordelik is vir hom vir sy HELE lewe. Sommige honde 

kan ouer as 10 jaar oud raak as hulle mooi na gekyk word.

‘N PAAR WENKE OM JOU TE HELP OM 
‘N GOEIE EIENAAR TE WEES:
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Wat om jou hond te voer:

•	 Dis die beste om vir hulle spesiale kos vir honde te gee, maar hulle kan 
ook menskos eet soos mieliepap, groente en 
vleis. Baba hondjies en hul ma’s moet so veel 
as moontlik kos kry.

•	 Honde moet altyd skoon water hê wat maklik is 
om by te kom.

•	 Honde is mal daaroor om bene te kou, maar dit kan baie gevaarlik wees 
omdat dit in die keel of derms kan vassteek. Moet GEEN hoenderbene of 
klein bene gee nie, en vermy alle bene as jy kan.

•	 Baba hondjies word 
baie maklik siek 
en kan doodgaan 
omdat hulle so klein 
is. Jy kan keer dat 
dit gebeur deur hulle 
veearts toe te vat vir 
INENTINGS om 6 
weke oud, 10 weke 
oud en 14 weke 
oud. Die inentings 
versterk hulle 
immuunstelsels 
sodat hulle self 
siektes kan beveg.
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•	 Hou jou hond veilig sodat hy nie in gevegte met ander honde of mense 
kan kom nie. ‘n Heining rondom die erf help baie om hulle veilig te hou.

•	 Honde kort baie spasie om rond te beweeg. Laat hom vrylik rondloop in die 
erf as jy ‘n heining het. As jy nie ‘n heining het nie kan jy hom aan ‘n ketting 
sit. Die ketting moet baie lank wees of aan ‘n lang draad vasgemaak wees 
sodat die hond 
nogsteeds baie 
spasie het om 
rond te beweeg. 
Die ketting moet 
aan ‘n halsband 
wees om te 
verseker die 
hond verwurg 
nie.

•	 Maak seker dat 
jou hond ALTYD 
by sy kos en 
water kan uitkom, 
asook koelte en 
skuiling. 

Help jou bure se honde ook deur seker te maak 
hul honde het genoeg spasie en kan ook by 

hulle kos en water uitkom.

Waar om jou hond te hou:
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Hondehok:

•	 Honde kort ‘n goeie hok om in te lê. Sit die hok in die koelte 
sodat dit nie te warm raak in die somer nie. Sit ‘n kussing 
of kombers in sodat die hond gemaklik kan lê. Komberse 
sal hom ook beskerm teen die koue.

•	 Was ook die komberse waarop die 
honde lê een keer per week.

Halsband/Nekband:

•	 ‘n Halsband maak dit makliker om jou 
hond te hanteer as jy hom kliniek toe 
vat. Jy kan ‘n leiband daaraan vas 
maak en met hom gaan stap.

•	 Die beste halsbande is gemaak van 
nylon, materiaal of leer. Wanneer hy om die hond se nek is moet jy maklik 
twee vingers onder die band kan in kry. Anders is dit te styf.

•	 Tou, draad of ketting is nie goeie halsbande nie en maak honde seer.
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•	 As jy die hond dip, volg die instruksies op die 
bottel baie goed. Kinders moenie die honde dip 
sonder volwasse toesig nie.

Vlooie en Bosluise (Eksterne Parasiete)

•	 Vlooie en 
bosluise lewe op 
jou hond se vel 
en hulle maak die 
hond baie siek.

•	 Neem jou hond 
veearts toe om 
medisyne te kry 
om die vlooie 
en bosluise 
dood te maak. 
Daar is ‘n groot 
verskeidenheid 
produkte 
daarvoor, soos 
dip, pille en spesiale halsbande.

•	 Moet geen huishoudelike produkte gebruik om van vlooie of bosluise 
ontslae te raak nie. Dinge wat NIE werk nie is om die hond te skeer, 
motorolie, petrol, Jeyes fluid of paraffien. 
Dit sal die hond baie skade aan 
doen.
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•	 Vlooie kan baie moeilik wees om 
te beheer aangesien hulle in die 
huis en omgewing ook leef. Die 
veearts sal jou kan help om die 
regte produk te kies wat hiervoor 
sal help.

Honde wat mense byt

•	 Soms vertrou honde nie sekere 
mense nie, en dan sal hulle byt. 
Honde wat geterg of geslaan/
geskop/gegooi word sal dalk 
mense byt omdat hulle BANG is.

•	 Honde verstaan nie dat mense 
hulle slaan omdat hulle iets 
verkeerd gedoen het nie. Hulle 
dink jy maak hulle aspris seer en 
hulle sal jou dan ophou vertrou.

•	 As dit lyk asof ‘n hond jou wil byt, is die beste om stadig weg te beweeg. As 
jy iets terug gaan doen gaan die 
hond net meer aggressief word.

•	 Jy kan ‘n hond goeie 
maniere leer deur hom te beloon wanneer hy iets reg doen, soos met liefde 
of ‘n stukkie kos.

Was die hond se beddegoed 
nadat jy hom gedip het, 

anders klim nuwe vlooie weer 
op hom. Vlooie lewe op die 

beddegoed ook.
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E-pos: cvc@sava.co.za
Tel: 012 346 1150

www.communityvet.co.za

Gelukkige honde in ‘n gelukkige gemeenskap

•	 Honde help mense baie, en maak vriende met mense.

•	 Honde is baie voordelig vir mense omdat hulle ons gelukkig maak. 

•	 As jy jou hond behandel soos ‘n 
beste vriend, sal hy jou oppas.

•	 As jy goed vir jou hond sorg, sal 
hy nie ‘n probleem wees vir ander 
mense nie.

•	 Verantwoordelike eienaars het honde 
met goeie maniere en wat goed 
versorg is. As almal goed na hulle 
diere kyk en die diere is gelukkig, sal 
die gemeenskap ook gelukkig wees.


