Katten spinnen!
Een jaar geleden heb ik leren spinnen op een
ouderwets spinnenwiel. Wat is dat een moeilijke
techniek! Toen het met een schapenvacht redelijk
ging, ben ik gaan oefenen met kattenharen. En het
lukte zowaar! Het wordt nog geen egale draad, maar
dat kan ook juist een leuk effect geven als je ermee
gaat haken of breiden. Wil je ook een bolletje
gesponnen wol van je eigen kat? Geef het aan me
door. Ik heb nog geen prijs bepaald, maar daar
komen we wel uit. Iets leuks maken van dat bolletje…
dat mag je zelf doen. Ik blijk niet zo goed te zijn met
breipen, vilt of haaknaald.

Aanbieding
Furminator voor € 25, (adviesprijs € 42,99)!
Bijzonder effectief voor het ontwollen van de vacht van katten. Door het handige
drukknopje bovenop de kam vallen de uitgekamde haren er vanzelf af.

Agressie op de werkvloer…
Regelmatig word ik gebeld of ik raad weet met een agressieve kat.
Slaan, bijten of trappen probeer ik te voorkomen door de kat eerst te
laten wennen aan de trimtafel, er kattenkruid en valeriaan op te sprayen,
lekkers te geven en rustig te werken. Ondanks deze maatregelen is
agressie niet altijd tegen te houden. In dat geval zijn een handdoek,
muilkorfje of handschoenen een oplossing om niet geraakt te worden
door de moordwapens. Werkt dat alles niet, dan trim ik onder dwang. Als dwang
enorm veel stress oplevert dan adviseer ik een trimsalon op locatie. Katten zijn elders
soms meer onder de indruk en durven daar niet uit te halen. Sommige eigenaren
kiezen dan echter voor een kalmeringstabletje zodat de kat toch thuis getrimd kan
worden. Voordeel is dat ze niet in het reismandje hoeven, niet in de auto moeten en
geen vreemde luchtjes om zich heen hebben. Een laatste troef die we achter de hand
hebben is narcose. Wat knap van die beestjes, die zoveel kleiner zijn dan wij, dat we
ons zo voor hen in bochten moeten wringen!

Benieuwd naar jouw mening
Hanteer ik de kat op een goede manier? Heeft u iets aan mijn adviezen gehad? Wat
vind je van het tempo waarop ik werk? Zijn de kosten van invloed op het wel of niet
maken van een afspraak? Alles kun je kwijt in het gastenboek op mijn website.
Weetje
Kan een kat depressief zijn? Het antwoord treft u hieronder op zijn kop aan:

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