EHBO op de trimtafel
 Wat te doen bij trimkoorts?
… ik wist niet eens wat het is…!
 Hoe herken je lage glucose of oververhitting?
Oeps… kan dat door trimmen optreden?
 Pas op dat een hond niet van de tafel springt
met de riem nog om zijn nek.
Pfff, blij dat ik geen honden trim!
Gelukkig kan ik nu met veel meer kennis op pad. Na
een gedegen cursus EHBO weet ik bijvoorbeeld
wanneer een scheerwond, die ontstaan is door het
trimmen, gehecht moet worden. Maar ook voor het
oppassen bij mensen thuis is deze cursus zinvol.
Denk onder andere aan een kat die een vaas omgooit
en in het glas trapt. Die kan ik nu verbinden. Verder
geeft het een veilig en zeker gevoel om te weten
wanneer iets spoed is en wanneer niet.

Parasieten
Ook geleerd op de
cursus EHBO: dieren
hebben soms wratjes.
Schrik niet: een mens
kan geen wratten
krijgen van katten. Pas
wel op voor schimmels!

Aanbieding
Heb je een speelse kat maar wil je liever niet de hele dag met een touwtje
voor hem uit lopen? Dan zijn deze laserlampjes een uitkomst! Vanuit je
luie stoel laat je de kat heen en weer rennen. Doseer de speelmomenten, want een
kat kan heftig opgaan in zijn spel. Laat het lichtje daarom na vijf minuten onder een kast
of bank verdwijnen, net als een echte prooi zou doen. Bij mij is het lampje nu € 3,49.

Als de hond van huis is…
… belt baasje de uitlaatservice. Sinds kort laat K.A.T. ook honden uit in geval van nood.
Bijvoorbeeld als de eigenaar plotseling in het ziekenhuis wordt opgenomen. Natuurlijk
wordt er indien nodig ook gevoerd en krijgt hij zijn dagelijkse portie knuffels.

Een kat heeft negen levens
… wat te doen als één van die levens op een ander adres moet worden voortgezet? Met
andere woorden: zoek je een nieuw huisje voor een dier? Geef het door aan mij. Ik heb
zoveel contacten rondom beesten, dat ik wellicht een goede match kan helpen maken.

Weetje
Moet je de nagels van je kat knippen? Zie hieronder voor het antwoord.

Wil je je uitschrijven voor deze nieuwsbrief, mail dan naar kat@katadvies.nl

