Onze werkwijze:
De kittens worden bij ons geboren in een werpkist. Deze werpkist staat in onze
woonkamer. Hier verblijven de kittens de eerste 3 tot 4 weken na de geboorte.
Na die periode verhuizen de kleintjes naar de ruime en gezellig ingerichte kittenbench,
die ook in onze woonkamer staat. In die tijd zijn de oogjes en oortjes al een tijdje open,
dus wennen ze meteen aan het dagelijks leven: de andere katten, de stofzuiger, de
vaatwasser, radio en tv en mensen met foto-en video camera's!
De socialisatie is vanaf het prille begin heel belangrijk. De keuze om de kittens in de
huiskamer op te laten groeien is dan ook heel bewust genomen.
Vanaf de vierde á vijfde levensweek mogen de kittens bezoek van hun nieuwe adoptief
ouders ontvangen. Dit omdat de kittens tijdens de eerste levensweken nog erg vatbaar
zijn voor bacteriën e.d. van buitenaf, en wij dus geen onnodige risico's willen nemen. Bij
interesse, kan men in deze periode wel een optie op een kitten nemen, dit kost niks en zo
heeft men de zekerheid dat het kitten in deze periode niet wordt verkocht. Er blijft dan
tot de vierde week een optie op dit kitten staan, in de vierde week kan men het kitten
dan komen bezichtigen, en al dan niet reserveren. Bij het reserveren van een kitten
vragen wij € 100,-- aanbetaling.
Met 5 tot 6 weken zijn de kittens al redelijk zindelijk en gaan steeds vaker op verkenning
in de bench en onder begeleiding van moeder en ons ook buiten de bench. Ondertussen
beginnen ze met zelfstandig eten en drinken. Ze leren rennen en klimmen, de krabpaal in,
de bank op. Ze spelen met elkaar, met balletjes, en met ons, alles is feest!
Ze leren alles wat kittens moeten leren om straks met 16 weken zelfstandig naar hun
nieuwe personeel te kunnen. Wanneer de kittens mogen verhuizen zijn ze dan ook
volledig; dus 2 maal geënt tegen katten- en niesziekte, gechipt, minimaal 3 maal
ontwormd en ze hebben een eigen Europees dierenpaspoort met een uitgebreide
gezondheidsverklaring van onze eigen dierenarts.
Uiteraard krijgen de kleintjes ook een stamboom en een eigendomsbewijs, een goede
basisopvoeding van hun moeder en ons mee. Verder krijgen onze kittens enkele
kittenpakketten, met daarin o.a. proefverpakkingen van al het voer wat het kitten
gewend is om te eten, mee. Onze kittens krijgen hoogwaardige brokjes van Prins en Royal
Canin wat speciaal gemaakt is voor kittens. Wij geven verschillende merken kittenbrokjes,
om zo kieskeurigheid op latere leeftijd te voorkomen en hen zo al op jonge leeftijd, aan
allerlei ingrediënten te laten wennen.
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