GEMEENTE JETTE

Zoals 1 gezin op 3 in ons land, bezit u een hond. Je houdt van je hond en wil hem de beste
zorgen en opvoeding geven. Maar in de stad met een hond leven is niet zo eenvoudig. Om de
interactie tussen stad en hond vlot te laten verlopen moet de hond begrepen worden en goed
opgevoed zijn.
Wij wensen een positief beeld weer te geven van de hondeneigenaars : verantwoordelijke
baasjes, goed ingelicht , die mee willen werken en hun hond door en door kennen. Een
eigenaar van een hond moet rekening houden met de problemen die zijn hond zou kunnen
veroorzaken.
Daarom verbind ik mij als verantwoordelijke eigenaar van een beschaafde hond er toe om de
hieronder vermelde principes te eerbiedigen

In de stad , gedraag ik me goed op de stoep !
Aan de leiband is plezant! Ik hou mijn hond aan de leiband en respecteer de mensen die
ik kruis
In het openbaar, gedraag ik me voorbeeldig ! Ik leer mijn hond kalm te blijven en
anticipeer de fobie van sommige mensen ten opzichte van honden
Dringende behoefte ? Het hondentoilet is een pret ! Ik leer mijn hond om graag naar het
hondentoilet te gaan om zijn behoeften te doen.
Ik hou van mijn hond en mijn gemeente dus ik raap zijn uitwerpselen op !.Ik heb
steeds 2 zakjes mee mocht er zich op de openbare weg een ongelukje voordoen.

Mens, plant of dier, respecteer ik met plezier !
Ik respecteer het milieu ! mijn hond beschadigt de bomen niet en vervuilt de perken aan
de voet van de boom niet.
Ik respecteer het werk van de straatvegers en de tuinmannen ! Ik laat mijn hond niet
zomaar plassen of zijn behoefte doen op de vuilniszakken, de grasperken of speelpleinen

Als baasje vind ik het fijn te letten op zijn welzijn !
Ik voed mijn hond op zodat hij zijn plaats vindt tussen de mensen en hen respecteert .
Ik let op zijn gezondheid door regelmatig naar de dierenarts te gaan en hem een
gezonde aangepaste voeding te geven.
g
Ter zijner bescherming is mijn hond identificieerbaar door hem de verplichte chips te
laten aanbrengen ; zo wordt hij vlugger terug gevonden als hij wegloopt.
Ik schenk mijn hond de nodige aandacht en laat hem de nodige bewegingen doen,
belangrijk voor zijn geestelijk welzijn.
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