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Sinds het verschijnen van
de nieuwsbrief van januari
2021 hebben bestuur en
vrijwilligers niet stil gezeten.
We hebben hard gewerkt
om de website mooier,
leuker en informatiever te
maken. Daarnaast is het
buddy-systeem in het leven geroepen om hulp en
ondersteuning te kunnen
bieden aan Indian Dogeigenaren die hier behoefte aan hebben. Ook hebben een samenwerking
kunnen bewerkstelligen
met PetSecur waardoor er
een huisdierenverzekering
kan worden afgesloten
met een 5% korting voor
het eerste jaar.

situatie waar een hond
herplaatst moet worden
komen natuurlijk een
hoop emoties aan de oppervlakte bij zowel de herplaatsende eigenaar als bij
de hulp biedende organisatie(s). De IDF is dan ook,
met alle goede bedoelingen, in een paar valkuilen
gestapt, maar zeker in
zo’n emotionele aangelegenheid worden wel eens
fouten gemaakt. Van fouten moet je leren, vandaar
dat de IDF een Herplaatsprotocol heeft geschreven waarin duidelijke
afspraken zijn vastgelegd.
Hiermee kunnen we in de
toekomst de valkuilen vermijden en de hulpverlening te verbeteren.

Ook heeft de IDF succesvol hulp geboden bij de
herplaatsing van enkele
Indian Dogs. Assisteren bij
een herplaatsing is een
vak apart gebleken. In een

Dit jaar zijn er ook een
aantal thuisnestjes gefokt,
wat natuurlijk erg leuk is!
De IDF kan op verzoek van
de thuisfokker met een
aantal zaken helpen. Denk

MET DE HOND OP VAKANTIE
De hond mee op vakantie, heerlijk toch? Maar
waar moet je eigenlijk allemaal aan denken?
 Ga je naar het buitenland dan moet de hond
een geldige Rabiës-enting hebben.
 Check de regels omtrent honden van het
land waar je naar toe gaat, voor sommige
rassen gelden aanvullende regels, zoals muilkorf. Ook zijn wolfhonden in sommige landen niet toegestaan.
 Zorg voor een kampeerplaats of huisje waar
voldoende schaduw is.
 Neem een reserve-lijn en tuig mee. Een GPStracker is aan te raden,.
 Neem natuurlijk een drinkbak en voldoende
water mee voor de reis!

hierbij aan een nestaankondiging op de website,
de puppy-wachtlijs van de
IDF, afstammingsbewijzen,
een informatie-document
voor toekomstige eigenaren etc. Denk je eraan om
zelf een nestje te fokken
of wil je jouw reu inzetten
als dekreu, neem dan contact op met de IDF. We
kunnen dan bespreken
waar we jou mee kunnen
helpen!
Zou je het leuk vinden om
als vrijwilliger of bestuurslid mee te denken en helpen met het bestuur van
de IDF, laat het ons weten!
Een penningmeester en
secretaris zou een mooie
aanvulling zijn op het huidige bestuur. We hebben
goede hoop om in de nabije toekomst weer leuke
activiteiten te kunnen organiseren, mits de Corona
-maatregelen dit toelaten
natuurlijk.
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EEN GOUDEN MANDJE VOOR TIANA
Met 4 maandjes werd
Tiana (voorheen Bubbel)
herplaatst. Gelukkig was
ze snel gewend en vond
ze veel steun bij haar
nieuwe speelmaatje,

grote zus June. Inmiddels zijn we 2 maanden
verder en is ze helemaal
gewend en dat is te horen. Ze is een ontzettende kletser en ze laat weten als ze je aandacht
wil.
Ze doet het ontzettend
goed. Tijdens trainingen
is ze supergeconcentreerd en heeft een echte will to please. Buiten
daarentegen.... is nog
veel spannends te beleven en vooral heel veel
smaken te proeven.
Want zo ontdekt ze met veel gemopper van

de bazen- de wereld.
Alles maar dan ook
alles moet ze proeven.
Ze is al een echte grote
meid en groeit als kool.
Groetjes,
Boy en Esme, Tiana’s
baasjes

June en Tiana

SAMENWERKINGN IDF EN PETSECUR
Jouw plezier nu met korting
verzekerd
Sinds kort hebben we een samenwerking met PetSecur. Omdat er steeds meer vraag is naar
een goede verzekering voor huisdieren zijn we op zoek gegaan
naar de verzekeraar met de beste
voorwaarden.
Waarom jouw hond of kat
verzekeren bij PetSecur?
PetSecur heeft geen winstoogmerk. Zij zijn er voor baasjes en
hun dier en niet voor het salaris
van de directeur. Veel baasjes
voelen zich goed bij deze insteek
en hebben zich al bij PetSecur
aangesloten.
Preventieve zorg meeverzekerd
en je kiest zelf voor je eigen
risico
Preventieve zorg als vaccinaties,
ontwormen en ontvlooien is
meeverzekerd. Daarnaast kies
jezelf hoeveel eigen risico je jaar-

lijks wilt. Met een hoger eigen
risico krijg je een nog lagere premie!
Daarnaast is reisdekking gratis
meeverzekerd.
Voorkomen is beter dan
genezen
PetSecur hoeft geen winst te
maken en kijkt altijd naar het
dier en baasje achter de polis.
Die laatste kan veel zelf. Dierenarts en ambassadeur van PetSecur Piet Hellemans heeft daarom
een gratis checklist samengesteld. Hiermee controleer je snel
of je huisdier gezond is.
De juiste keuze
Welk pakket je ook kiest, met
PetSecur maak je altijd de juiste
keuze. Jouw hond of kat is verzekerd van de beste zorg tegen
scherpe voorwaarden: brede
dekking en de hoogste uitkering.
Korting
Voor jou als een van onze klanten, mogen we je nu een korting
aanbieden op de verzekering van
PetSecur. Schrijf je nu direct in
op de website van PetSecur, gebruik kortingscode HAPPY1003
en ontvang 5% korting op de
premie gedurende een heel jaar!

“HET EERSTE
JAAR MET 5%
KORTING OP DE
PREMIE”

De IDF is nochtans de
enige officieel geregistreerde Indian Dog
stichting bij de Kamer
van Koophandel. Wij
zijn eveneens officieel
partner van Embark en
houden een professioneel registratiesysteem
bij van de honden om
de toekomst van onze
honden zeker te stellen.

Indiandogfoundation.nl

INDIAN INDIAN DOG
FOUNDATION
info@indiandogfoundation
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Van cursussen tot gezellige wandelingen,
van voorlichting tot
eigen ervaringen. Je
leest het allemaal op
onze website!
Draag je de Indian
dogs een warm hart
toe? Word dan donateur of doe mee aan
een van de georganiseerde evenementen.
Iedereen is welkom!
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Wil je meer weten over
de stichting, zijn bestuur en vrijwilligers?
Bezoek onze website!

