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Herplaatsen
"Herplaatsen" is een vreemd werkwoord. Het staat in de woordenlijst der
Nederlandse taal, maar zoekende naar een definitie in woordenboeken kwam ik
bedrogen uit. Zowel onilne als in het ouderwetse papieren woordenboek.
Herplaatsers zijn dus in meer opzichten honden die buiten de boot zijn gevallen.
Ze staan niet eens vermeld in het woordenboek.
Het maakt voor ons niet uit. Wij hebben er drie. Drie honden die na een slechte
start een nieuw thuis hebben gevonden bij ons. Ze zijn herplaatst. Of dat wel of
geen officieel woord is in de Nederlandse taal doet niets af aan het feit dat zij
en wij blij zijn dat ze bij ons terecht zijn gekomen.
Dit keer is het thema dus herplaatsers. En in bredere zin 'hergebruik'. Want
nieuw is mooi en aardig, maar soms heb je van hergebruik of herplaatsing
minstens zoveel, wellicht zelfs meer voldoening. Veel leesplezier!
- Henk

Berichtje uit de shop
Doosjes
Om onze mooie hondencadeautjes te versturen hebben we natuurlijk doosjes
en dozen nodig. Die kun je kopen bij de dozenhandelaar. Een andere optie is om
goed rond te kijken en rond te vragen. Het blijkt namelijk dat er om je heen
overal dozen te vinden zijn.
Wij gebruiken uitsluitend tweedehands dozen om onze spullen te versturen. Zo
houden we aardig wat karton nog even uit de recycling stroom. Want karton

recyclen is goed, maar verbruikt ook energie. Dus door de dozen direct te
hergebruiken, slaan we voor het milieu de stap van fabrieksmatige recycling
nog even over.
De meeste dozen ontleed ik en ik zet ze binnenstebuiten weer in elkaar. Dat
doe ik vooral met dozen die reclame of streepjescodes aan de buitenkant
hebben of met dozen die er van buiten erg slecht uitzien.
Marketingtechnisch is het misschien niet de mooiste oplossing. Een mooie
nieuwe doos met "hondencadeautjes.nl" opdruk zou veel mooier zijn. Maar
hergebruik past bij ons plan om onze shop stapje voor stapje en idee voor idee,
milieuvriendelijker te maken.
Heb je dus suggesties op het gebied van het milieuvriendelijker maken van onze
webshop, laat het ons gerust weten:
https://hondencadeautjes.nl/contact

Column
Tweedehands, tweede kans
Wij hebben al meerdere honden een
tweede kans gegeven. Dus we zouden
er aan gewend moeten zijn. Maar het
effect dat een veilige haven heeft op
een hond die een slechte tijd heeft
gehad blijft verbazen.
Zo ook weer met onze Bella.
Bella werd gevonden op Cyprus. Een
zwervertje. Nou is een zwerfhond niet
per definitie een zielige hond. Veel
zwerfhonden zijn perfect gelukkig en leven als roedel een heel natuurlijk en
happy bestaan (zie verderop in dit e-zine).
Dit was niet zo voor Bella. Zij was eenzaam en alleen en duidelijk opgegroeid bij
mensen, maar verstoten. Ze was dolgelukkig toen ze werd gevonden en sprong
spontaan in de auto van de vindster. Via een stichting die honden uit Cyprus
opvangt kwam ze naar Schiphol.
Daar stonden wij op haar te wachten. Het was een zware en stressvolle reis
geweest. Ze was dolgelukkig dat ze uit haar reiskooi mocht en staart zwaaiend
liep ze met ons mee naar de auto. Daar begon haar grote avontuur bij ons.
Ze was hyperactief, overprikkeld en haar ‘aim to please’ was zo sterk dat ze een
gevaar voor zichzelf en anderen was.

Nu, ruim een jaar later, is ze een andere hond. Jazeker, ze is nog steeds erg
enthousiast. Soms kan het vinkje nog steeds bij ‘overenthousiast’ worden gezet.
Maar het is niet meer de norm. Bella blijkt ook een super intelligent hondje dat
snel leert. Haar hele houding is veranderd van een overprikkeld zenuwpeesje
naar een blije, leergierige jonge hond.
Gisteren zagen we een doorbraak. Zo’n moment waar je nooit aan went. Ze
wilde al vanaf het begin dat ze bij ons was graag op schoot. Maar stilzitten of
rustig liggen ho maar. Dat resulteerde nogal eens in een kopstoot onder onze
kin of blauwe plekken op andere plaatsen. Gisteren gebeurde het wonder. Ze
ging op schoot liggen bij Erna en na wat gebruikelijk gewoel, had ze eindelijk
haar plekje gevonden. Een diepe zucht, oogjes dicht en ze sliep. Compleet
vertrouwen.
Zo zie je maar, geduld is een schone zaak. Want zo’n moment is goud waard.
Een tweedehands hond een tweede kans geven is geen sinecure. Er komt veel
bij kijken, maar de beloning is wel heel erg groot!

Nieuw! De hondencadeautjes.nl
cadeaubon.

Nu verkrijgbaar: de hondencadeautjes cadeaubon. Het leukste cadeau als je
geen keuze kunt maken uit alle leuke spulletjes in onze shop. Stuur deze digitale
cadeaubon naar je hondenvrienden, dan kunnen ze zelf hun cadeau uitkiezen.
Verkrijgbaar in de coupures: €10, €15 en €25.
Blijf t onbeperkt geldig!

Klik hier en koop de cadeaubon in onze shop

Artikel
Studie van de Eötvös Loránd Universiteit
van Boedapest

Zijn alle zwerfhonden
ongelukkig?

Honden die als herplaatser worden
aangemerkt zijn vaak uit het
buitenland afkomstig. Niet zelden zijn
het honden die op straat leefden.
Zwerfhonden in de volksmond. Zijn die
honden altijd beter af als ze een
nieuw thuis krijgen bij ons? Dat is niet
altijd zo, lijkt een studie uit te wijzen.
De studie is gedaan door Luca Corrieri,
Marco Adda, Ádám Miklósi en Enikő Kubinyi van de Eötvös Loránd Universiteit van
Boedapest, Hongarije.
De studie is gedaan op Bali, waar een populatie vrij levende honden is die weinig
of geen contact met mensen hebben. De studie vergeleek het gedrag van
deze vrije honden met dat van honden die waren opgenomen door mensen.
Het bleek dat de vrij levende honden veel minder tekenen van agressie naar
andere dieren vertoonden en minder snel opgewonden raakten. Ze leken een
veel rustiger bestaan te lijden.
De studie geeft ook aan dat de conclusies niet honderd procent sluitend zijn. Er
zijn meerdere aspecten die de uitkomst kunnen hebben beïnvloed. Maar er
blijkt in ieder geval uit dat de vrij levende honden niet per definitie een slecht
bestaan hebben.
Hoewel er weinig studies als deze zijn gedaan, zijn er meer indicaties dat het zo
is dat zwervende honden niet ook ongelukkige honden zijn. In Moskou zijn veel
zwerfhonden die zich erg goed hebben aangepast aan het leven in de grote
stad. Ze hebben geleerd hoe ze de metro kunnen gebruiken om van hun
leefgebieden net buiten de stad naar het voedselrijke centrum te komen. Ze
hebben geleerd hoe ze nietsvermoedende mensen op straat hun eten kunnen
aftroggelen en ze leven in een heel natuurlijke roedelstructuur.
Haal je zo’n hond in huis, dan is het maar zeer de vraag of die hond zich kan
aanpassen aan de restricties van onze samenleving. Vrijheid is voor een hond
ook veel waard.
Vaak is het projecteren van ons menselijk idee van geluk de aanleiding om vrij
levende honden zielig te vinden. Argumenten van ‘hun leven is korter’ of ‘ze
eten slecht’ zijn typisch antropocentrische ideeën. Een hond die een
hamburger aftroggelt van een toerist is een hele gelukkige hond. Dat het eten
misschien niet goed voor hem is, daar ligt hij niet wakker van. Dat zijn leven
misschien wat korter is dan het leven van de toch ietwat te dikke, maar
dierenarts onderhouden huis-teckel, daar is hij zich niet van bewust. Hij is druk
met overleven en dat is ook wat er in zijn DNA staat.
Veel mensen ervaren een ultiem geluksgevoel als ze even terug mogen naar
de natuur. Een poosje alleen bezig zijn met zorgen voor voedsel en een
slaapplaats. Alle andere zorgen vergeten. Ik heb mij altijd heel erg gelukkig
gevoeld op mijn zwerfvakanties. Zelfs al was ik soms doorweekt, ijskoud en
hongerig. Dat afzien, dat ‘back to basics’ maakte mij een gelukkig mens. Dus ik

kan me goed inleven in de gedachte dat een zwerfhond niet per definitie
ongelukkig is. Zelfs al ziet hij er misschien niet direct uit om op Crufts mee te
doen.

Lees hier het volledige verslag van het onderzoek

Uitgelicht product

Westpaw Zogoflex Qwizl: Sterk puzzelspeelgoed voor jouw
hond!
€19.95

Naar de winkel

Artikel
Van oude computers en dingen die niet voorbij hoeven te gaan

Hergebruik en recycling zijn een belangrijk onderdeel van het anders omgaan
met onze planeet. Het consumeren van steeds meer grondstoffen, het
fabriceren van steeds nieuwe producten en het weggooien van afgedankte,
maar nog werkende apparaten is een zware belasting voor onze habitat.
Bij hondencadeautjes.nl proberen we daar op allerlei manieren anders mee om
te gaan. Eén aspect dat hierin zwaar meetelt is ons IT beleid. Het runnen van
een webshop vergt best veel computerwerk achter de schermen. Natuurlijk kun
je dat allemaal uitbesteden, maar voor mij is het computergebeuren de helft
van de lol. Dus dat doen we allemaal in-house.
Ik beheer onze eigen hosting server; ik heb thuis webservers draaien om te
testen en de website te ontwikkelen; en ik geef technische ondersteuning aan
mijn geliefde vennoot (Erna) als ik een zucht uit het andere kantoor hoor
komen die verdacht klinkt als “Help!”
Ik volg de wereld van de technologie op de voet. In mijn niet hondencadeautjes
hoedanigheid ben ik namelijk een rasechte nerd. Alles wat met computers te
maken heeft vind ik interessant. Dat betekent echter niet dat ik altijd van alles
het nieuwste van het nieuwste wil hebben. Afgezien van het feit dat het een
duur grapje zou worden, ik wil het ook echt niet. Ik wordt namelijk dolblij van een
computer die de tand des tijds weerstaat.
Geen enkele computer van ons is jonger dan vijf jaar. En de oudste, de laptop
waar ik dit op tik en die in alles nog volop meedraait, is zelfs ruim twaalf jaar
oud. En alles draait op de nieuwste software en met de meest recente updates.
Dat kan niet als je gebruik maakt van Windows. Zeker de laptop van ruim twaalf
jaar oud wordt door Microsoft resoluut naar het land der e-waste verwezen.
Maar dat is waar Linux en open source software om de hoek komen kijken.
Dankzij Linux en open source software gaan onze computers gemiddeld twee
tot zelfs drie keer zo lang mee als de gemiddelde Windows machine. Want in
bijna alle gevallen is niet de computer aan vervanging toe, maar de software.
Dat is niet iets dat veel computerverkopers je zullen vertellen!
Zo zorgen we er ook aan de technische achterkant van de site voor dat we de
belasting op het milieu een klein stukje minder maken. Alle kleine beetjes
helpen immers.
Wil je meer weten over open source software en Linux en hoe je ook langer met
je computer kunt doen? Kijk dan eens op mijn site: https://hdkitadvies.nl.
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Hondenleven: Hergebruik
Bij hondencadeautjes.nl zijn we ons er
goed van bewust dat het hebben van
een winkel een belasting is voor het
milieu. Hoewel we geen extra gas,
water en licht gebruiken voor een
bakstenen locatie, zorgen we
natuurlijk wel voor extra verkeer in
verband met de verzending van
leveringen. Nou kan ik me geen
beroep of onderneming bedenken
waarbij je geen belasting op het milieu legt. Sterker nog, door simpelweg te
leven vorm je een belasting op het milieu. T och proberen we bewust om te
gaan met wat we doen. Zo hebben we een voorkeur voor producten van
bedrijven die zich actief inzetten voor recycling, zoals Westpaw dat bijvoorbeeld
doet. Ook in het uitvoeren van het winkelbedrijf proberen we daar in door te
denken. In dat kader valt ook de volgende actie van Erna bijvoorbeeld.

Lees verder

Hondencadeautjes VOF
Eekhoornstraat 6, Arnhem
Netherland

Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt
aangemeld op onze website
hondencadeautjes.nl.
Je kunt je hier afmelden

