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Cani Allegri niet meer aangesloten bij HUS NL
Cani Allegri is niet meer aangesloten bij HUS Nederland. Ik
heb dit besluit genomen omdat ik vind dat de
belangenvereniging een „‟eigen‟‟ belangenvereniging is
geworden. Keuringsresultaten kunnen op een later tijdstip
bijgesteld worden, terwijl ik juist van mening ben dat de
keuring een moment opname moet zijn. Tevens is er geen
duidelijk doel of progressie waar te nemen en zijn er allerlei
tegenstrijdigheden binnen het bestuur(dit blijkt ook uit
de daling van het ledenaantal van 65 in het jaar 2005 naar
24 in 2009)
Ik ben van mening dat een belangenvereniging de kwaliteit
van een aangesloten uitlaatservice moet verbeteren en zie
deze eigenschap niet terug bij HUS Nederland.
Voor mij en voor u zal er geen verschil zijn.
De service blijft van dezelfde hoge kwaliteit.
Met vriendelijke groet,
Mireille Mazzavillani

Hondenuitlaatservice Cani Allegri is gesloten
op de volgende data:
-

13 April (2e paasdag)
30 April (Koninginnedag)
21 Mei t/m 24 Mei (hemelvaartsweekend)
1 Juni (2e pinksterdag)

Zomervakantie
-Zaterdag 18 Juli t/m zondag 9 Augustus
Maandag 10 augustus wordt er weer
gewandeld.

Cani Allegri lanceert nieuwe website
Cani Allegri heeft op 15 Maart haar nieuwe website gelanceerd. De inhoud van de
nieuwe website is nagenoeg gelijk gebleven, maar het uiterlijk is compleet
vernieuwd.
Neem gerust een kijkje op de nieuwe site.(Bijna) alle meewandelende honden
hebben een plaatsje in het fotoalbum. Mocht u hond er niet bij staan dan zal hij/zij
er binnenkort ook bijkomen want ik trek er
weer op uit met mijn camera. Mij dank gaat uit naar Dave Mazzavillani en Max
Franzen die deze website voor mij gerealiseerd hebben.
Nieuwsbrief kwijt? Deze kunt ook digitaal lezen op: www.cani-allegri.nl

Even voorstellen…
Hoi allemaal,
Ik ben Shelly en ik kom uit het asiel in Spanje.
Twee jaar geleden ben ik via stichting PAWS naar
Nederland gekomen. Omdat mijn bazinnetje werkt,
heeft ze gevraagd of ik met Mireille mee in de groep
mag. Vanaf het moment dat Mireille binnenkomt is het
al een groot feest. Als de bench open gaat, ga ik gauw
een pantoffel, handdoek of iets anders pakken ….en
dan mag Mireille het proberen af te pakken. Soms moet
ze even “boos” worden want dan ben ik niet te
stoppen. Ik vind alle groepen leuk, maar het leukst vind
ik toch wel Gina (dat is de hond van Mireille) als zij met
de groep mee is vind ik het helemaal te gek. Gina en ik
kunnen dan lekker spelen, rennen en gek doen. En wat
ik echt heel lekker vind is toch wel door een
plas(modder) rennen of zwemmen in de sloot, wat ik
dan ook altijd doe.
Familie beijaard

Bericht van de dierenbescherming
Het bedrag van €235 dat wij mochten ontvangen van
Cani Allegri n.a.v. de gezamenlijke
wandeling op 4 oktober 2008 is besteed aan het laten
behandelen van een hondje van een
oudere mevrouw, die na het overlijden van haar man
financiële problemen had. Ze heeft de
vogels die ze hadden al af moeten staan en was zo
verdrietig, dat ze de hond (5 jaar) ook
af moest staan omdat ze de rekening voor de
dierenarts niet kon betalen. Als mensen aan
kunnen tonen dat ze moeten rondkomen onder het
minimum en ze kunnen laten zien dat ze
alles over hebben voor hun huisdier willen we
financieel bijspringen zodat een huisdier
niet in een asiel terecht komt.
Eelkje Wouda & Pauline Arnoldus

Dierenarts aan het woord
Vlooien!
Als dierenarts krijg ik dagelijks vragen over vlooien en vooral over de bestrijding van vlooien. Een vlooienplaag vormt
immers nog steeds de grote schrik voor veel huisdiereigenaren.
Vlooien zijn kleine bloedzuigende parasieten die voor veel overlast zorgen bij onze huisdieren. Maar niet alleen honden
en katten zijn gevoelig voor vlooien. Ook de mens, het konijn en de fret kunnen het slachtoffer worden van de vlo.
In tegenstelling tot wat veel mensen denken speelt 90 procent van de levenscyclus van de vlo zich af buiten het
huisdier. Alleen de volwassen vlooien vinden we terug op de hond of kat. De eitjes, larven en poppen bevinden zich in
de omgeving. Het gevaar zit dus in de duizenden eitjes en larven die zich schuilhouden in het tapijt en tussen de
plinten.

Waarom vlooien bestrijden?

Om een plaag te voorkomen. Als het zover komt, bent u nog niet klaar. Zoals boven al gezegd zit het gevaar niet
in de vlooien, maar in de voorstadia die zich in uw huis bevinden.
Jeuk Vlooien veroorzaken behoorlijk veel overlast bij de hond en kat. Hun beten zijn pijnlijk en je ziet een hond of kat
dan ook vaak opspringen als hij of zij gebeten wordt. Met de beet spuit de vlo een klein beetje speeksel in de huid om
te zorgen dat het bloed niet stolt. Dit geeft jeuk en irritatie waardoor de hond en kat gaan krabben en bijten. Vergeet
niet dat hongerige vlooien u ook kunnen bijten…
Wormen Vlooien kunnen eitjes van de lintworm bij zich dragen. Als een hond of kat een besmette vlo opeet kan
daaruit een volwassen lintworm ontstaan. Ook kinderen kunnen zich op deze manier met een lintworm besmetten.
Allergie Sommige dieren zijn gevoelig voor het speeksel van de vlo. Na een aantal beten wordt een bepaalde grens
overschreden waardoor een allergische reactie optreedt. Ook oudere beten worden dan geactiveerd waardoor het dier
enorm veel jeuk krijgt. Ze krabben en bijten zichzelf tot bloedens toe. Eén beet per week is dan al voldoende om dit
proces in stand te houden.
Voor de bestrijding van vlooien is een heel arsenaal aan middelen op de markt. Laat u goed lichten welk middel u kiest
( sommige middelen werken bijvoorbeeld ook tegen de voorstadia van vlooien, spoelwormen, mijten en teken). Uw
dierenarts wil u daar graag bij helpen. Daarnaast is het zeer belangrijk dat het middel juist wordt toegediend /
opgebracht ( vooral bij de pipetten in de nek) en dat u het behandelinterval van de fabrikant aanhoudt. ( bij de
meeste pipetten is dit 1 maand). De meeste middelen zijn gemaakt voor honden en katten. Gebruik deze middelen dus
niet zomaar voor uw konijn of fret, dit kan dodelijk zijn!

Met vriendelijke groeten,
Madelijn de With,
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef, Eg. Blocklaan 19,
1241 BS Kortenhoef
035 - 656 10 74 / 06 - 22 73 21 36

Graag tot de volgende Cani Informare!
www.cani-allegri.nl

