
Hondenopvang & Herplaatsing

Een tweede kans voor mens en hond

Alert denkt mee en veroordeelt niet

www.stichtingalert.nl

Vriend
worden?
meld je aan!

Door vriend te worden van onze stichting
steunt u ons werk. Wij hebben diverse mooie
vrienden-pakketten samengesteld.
Afhankelijk van uw keuze, krijgt u van ons iets
leuks terug, variërend van nieuwsbrief en
digitaal kinderboek tot lezing of workshop. 
Er zijn ook verschillende mogelijkheden om
als bedrijf vriend te worden van onze
stichting. Op onze website vindt u
uitgebreide informatie over de verschillende
mogelijkheden en kunt u zich ook aanmelden
als vriend. 

Helaas kunnen wij ons werk niet doen 
zonder financiële middelen.
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Alert Hondenopvang & Herplaatsing

Oude Zwolseweg 147
7345 DG  Wenum Wiesel
Telefoon 
055-3121086
E-mail
info@stichtingalert.nl  
Internet
www.stichtingalert.nl
Rekeningnummer
IBAN NL47INGB0005431174

Wilt u liever geen vriend worden, maar ons
wel financieel steunen, dan zijn wij daar
natuurlijk ook heel erg blij mee. Ook andere
hulp in de vorm van bijvoorbeeld goederen
als dekens, schoonmaakmiddelen en
hondenspullen of een paar helpende handen
zijn van harte welkom.

meld je aan op www.stichtingalert.nl

graf isch ontwerp 
en communicatie

I Jsselkade 62
 8261 AH  Kampen   
T   (038) 344 73 80    
I    www.idemdito.net

Deze folder is mede mogelijk gemaakt door:

Vriend worden 
van de stichting?



Toeter

Opvang en herplaatsing van honden

Helaas gebeurt het maar al te vaak dat baas en

hond toch niet zo’n goede combinatie blijken te

zijn. De karakters kunnen botsen of baas en hond

hebben hele andere behoeften qua activiteit. Het

kan zijn dat er sprake is van een gedragsprobleem

of misschien is er in de persoonlijke

omstandigheden van de eigenaar iets veranderd,

waardoor deze de hond niet meer kan houden.

Alert richt zich vooral op het opvangen van honden
die extra aandacht nodig hebben en niet in een
regulier asiel terecht kunnen. Deze aandacht kan
bestaan uit extra zorg of training. Dit kan gaan om
een zwangere teef, die we een plek bieden om tot
rust te komen, haar pups op de wereld te zetten en
te ondersteunen bij de opvoeding en socialisatie
daarvan. Maar het kan ook gaan om heel jonge
honden die nog volop gesocialiseerd moeten
worden, honden met probleemgedrag, of honden
die in andere zorgwekkende situaties verkeren en
met spoed opgevangen moeten worden.

Alert vangt de honden op in huis en binnen de eigen roedel van

gedragstherapeute Yvette van Veldhuijsen. Op deze manier

kunnen de honden goed worden geobserveerd om zo te zien waar

de eventuele problemen liggen. Yvette en ervaren vrijwilligers

trainen en verzorgen de honden, om ze vervolgens te herplaatsen

naar een passend thuis!

Honden nemen in onze samenleving een belang-
rijke plaats in. Heel veel mensen beleven plezier
aan honden en honden hebben een positieve in-
vloed op ons lichamelijk en geestelijk welzijn.
Alert zet zich in om het leven voor baas en hond
zo prettig mogelijk te maken door allerlei activi-
teiten en voorlichting.
Helaas gaat het niet altijd goed tussen mens en
hond en soms wordt er iemand gebeten. Vaak
wordt de hond als boosdoener aangewezen,
maar het kan heel goed zijn dat de hond niet de
aanstichter van de escalatie is bijvoorbeeld
omdat de signalen van de hond niet begrepen of
opgevallen zijn. Alert hoopt door onder andere
voorlichting bijtincidenten te voorkomen.

Een van onze grootste wensen is het openen van
een speeltuin voor honden. Op de reguliere uit-
laatplaatsen geldt vaak het recht van de sterkste
en dan kan het spelen voor sommige bazen en
honden minder plezierig zijn. In ‘onze’ speeltuin
kunnen de honden onder begeleiding heerlijk ra-
votten en wordt er goed gekeken welke honden
bij elkaar passen.  
Stichting Alert wil naast baas en hond ook mensen
helpen die een extra steuntje in de rug nodig heb-
ben. Zo proberen we mensen die niet goed kun-
nen functioneren in onze samenleving of mensen
die eenzaam zijn zoveel mogelijk te betrekken bij
de training en verzorging van de honden. 

Ik ben Baloe. Ik zat al twee jaar in een
kennel, omdat ik heel erg bang was voor
alles om mij heen en niemand meer wist
wat ze met mij aan moesten. 
Toen Stichting Alert dit hoorde, mocht ik
bij hen komen en  zij hebben mij geleerd

dat het leven niet eng is
maar vooral erg leuk! Ik
heb leren spelen, luisteren en
knuffelen met mensen! Inmiddels
heb ik een eigen baasje en gaat het 
hartstikke goed met mij!

Ik ben Toeter! Mijn moeder werd
afgestaan door haar baasje
omdat hij niet meer voor haar

kon zorgen. Ze was zwanger en
had erg veel eten nodig, dit kon hij

niet meer betalen. Bij Alert kreeg mijn
moeder mij &  mijn broertjes en zusjes!
Helaas werden wij erg ziek en zijn 2 van
ons overleden.  Gelukkig is de rest van ons
door de goede zorgen van het alert team
weer helemaal beter geworden en
konden wij naar nieuwe (t)huizen!

Welzijn en verrijking voor mens en hond

Baloe


