
GEZELSCHAPSDIEREN 

IN GOED GEZELSCHAP 

Een pedagogische werkbundel van 
GAIA Educatie



door de wetten tegendierenmishandeling te verbeteren 

door mensente informeren over dierenmishandeling 

Hoe komt GAIA op voor de rechten van de dieren? 

GAIA is een organisatie die opkomt voor de
rechten van de dieren sinds 1992. Hun
missie: dierenmishandeling bestrijden. 

Dieren kunnen zelf niet praten en kunnen 
 niet opkomen voor hun rechten. Dus GAIA
spreekt voor hen, we zijn de stem van de
dieren. 

 
 

Wie zijn wij?

Educatie



we hem sl.......................... ;

we hem niet genoeg te e.................... of te dr..................... geven;

we hem niet genoeg pl................... geven om zich vrij te voelen;

we hem niet bij de di.................................. brengen wanneer hij ziek of
gewond is.

Een dier mishandelen, dat is een dier pijn doen.
We spreken over dierenmishandeling wanneer: 

 
    

Wat is dierenmishandeling?

— — — — — — — — —  
 

Je lijkt meer op een dier dan je zou
denken!

Net zoals jou, kan een dier zich blij,
triest, verliefd, bang, boos, ... voelen. 

Ze zijn ook in staat om zich dingen te
herinneren, om na te denken en dingen
bij te leren.

Dieren kunnen blij, bang,
triest en boos zijn. Ze

kunnen vrienden en pijn
voelen. Dieren hebben ... 

Net zoals ons! 

Huisdieren zijn erg gehecht aan de
mensen waar ze mee samenleven. Zo
kunnen ze zich bijvoorbeeld triest
voelen wanneer er niet goed genoeg
voor hen word gezorgd. 

G                 L  E  N  S



Om gelukkig te zijn en zich goed te voelen, hebben huisdieren bepaalde
dingen nodig. Herken jij hun 9 behoeften?

................................ ................. 

............................... .....................................

...............................................................................

...........................

.........................................
 

...................................

De 9 noden van een huisdier



Er zijn mensen die niet weten dat het houden van
een huisdier een grote verantwoordelijkheid is. Een
huisdier kan veel geld kosten (eten, verzorging,
dierenarts, ...), vraagt veel tijd en werk (wandelen,
spelen, kuisen). Dat vormt vaak een probleem
wanneer men op vakantie gaat of verhuist. 
 

Een asiel vangt dieren op die gedumpt
werden door hun familie.

Omdat in ons land het erg vaak voorkomt
dat mensen hun dier afstaan, zitten onze
asielen vaak overvol. 

Een asiel, wat is dat?

Gelukkig vinden veel
asieldieren een nieuwe familie.
Dat noemen we adopteren 

Omdat het soms moeilijk is, zijn er
sommige gezinnen die hun dier dan
achterlaten in een asiel. Of erger nog, ze
laten hem achter op straat. 

Maar waarom worden er zoveel dieren
gedumpt in België?



Voordat je een dier adopteert of koopt, moet je dus goed nadenken. Er zijn
enkele belangrijke vragen die je jezelf moet stellen: 

Heb je bijvoorbeeld wel genoeg...

t............... g................ r................
?

We zagen reeds dat de asielen bijna dagelijks nieuwe gedumte dieren
binnen neemt. Spijtig genoeg zijn deze dieren met zoveel, dat er niet voor
elk dier een plekje is. Of dat er niet voor elk dier een nieuwe familie
gevonden wordt... 

We kunnen asielen niet groter maken. De
gebouwen zijn wat ze zijn, we kunnen de
muren niet opzij duwen om meer plek te
maken. 
Asielen hebben soms dus geen andere
keuze: ze moeten de dieren die niemand
wil inslapen. Dat is triest, maar het is
niet de fout van de asielen. 

Inslapen is het geven van een spuitje aan
een dier. Deze spuit zorgt ervoor dat het
dier sterft. Het valt in slaap maar zal
nooit meer wakker worden.

Asielen doen alles wat ze kunnen om een
nieuwe familie te vinden voor elk dier.
Spijtig genoeg zijn er té veel dieren die
afgestaan worden en niet genoeg mensen
die willen adopteren. 

Veel te veel gedumpte dieren!

Wat gebeurt er dan met die dieren?



Wat met katten en hun kittens?

Beeld je eens in, je hebt 2 katten: 1
mannetje en 1 vrouwtje. En elk jaar
krijgen ze een nestje kittens.

Hoeveel kittens zouden ze volgens jou hebben na 4
jaar? Teken de kittens hieronder: 



Het antwoord is: na 4 jaar heb je  meer dan 20.000 katten. 
(Het was dus een onmogelijk raadsel? Tuurlijk kon je geen duizenden
katten tekenen op eene bladzijde. 

 

Voor katten, 1 + 1 = 6 !
 

2 katten kunnen 6 kittens
krijgen en dat 2 à 3 keer per
jaar. Als we dus 'de natuur'

laten doen, hebben we door 2
katten al snel 36 katten op 16

maanden tijd. 
 

Spijtiggenoeg vinden veel katten geen thuis
omdat er niet genoeg mensen zijn die ze
willen. Uiteindelijk belanden ze dan op
straat of in een asiel.

Wat kunnen wij doen om een overpopulatie
aan katten te voorkomen? 

De enige oplossing: om ervoor te zorgen dat katten niet  in het asiel
belanden, moeten we ze st...........................seren.



-------------------- -------------------- --------------------

-------------------- -------------------- --------------------

Als je thuis een huisdier hebt, vul dan de vragenlijst in!

Heeft hij/zij eten?

OUI  NON

Heeft hij/zij drinken?

OUI  NON

Heeft hij/zij genoeg ruimte?

OUI  NON

Heeft hij/zij speelgoed?

OUI  NON

Heeft hij/zij een rustige plek
om te slapen?

OUI  NON
Is zijn/haar bak proper?

OUI  NON

Gaat hij/zij naar de
dierenarts wanneer het

nodig is?

OUI  NON

krijgt hij/zij
knuffels en liefde?

OUI  NON

Heeft hij/zij
gezelschap? 

OUI  NON

PAS OP: sommige dieren houden er niet van om hun
territorium te delen (bijvoorbeeld: hamsters). Informeer
je op voorhand goed en voorkom het maken van fouten.

Zoek de verborgen gezegdes: 

Het ... zijn. Een ... in een

 ... kopen.

Zo ... zijn 

als een ... ..



Konijnen zijn ongelukkig in een hok!
Net zoals hun wilde konijnen hebben ook
konijnen die als huisdier gehouden
worden nood aan lopen, springen,  graven
en knagen. Een kooi of hok is een veel te
kleine oppervlakte om een gelukkig konijn
te hebben. 

Vergeet vooral niet: deze dieren hebben
nood aan het familieleven. Als je een
konijn alleen plaatst in een kamer, lijdt
het onder de eenzaamheid.

Je kan in het begin een konijn in een ren houden om hem zindelijk te
maken. Maar daarna kan het los door het huis lopen, net zoals een hond
en een kat.

PAS OP: Konijnen houden van knagen, wanneer ze kabels vinden, vinden
ze het leuk hieraan te knagen. Zorg dus zeker dat alle kabels netjes
weggewerkt zijn. 

Van wat dromen dieren?

Wetenschappers hebben ondekt dat dieren
dromen, net zoals ons.

Goudvussen kunnen tot wel 30 jaar worden.
Maar in een bokaal worden ze niet ouder dan
enkele maanden.

Maak een tekening van wat deze goudvis zou
dromen. 



Zoek de kat die niet in tweevoud te vinden is!

Hond
 

Kat
 

Konijn
 

Emotie
 

Asiel
 

Slim
 

Plaats/ruimte
 
 
 

Dog

Cat

Rabbit

Feeling 

Animal shelter
 

Smart

Space
 

Praat je Engels? Maak indruk op je vrienden dankzij deze
Engelse woorden: 



Gerealiseerd door het departement educatie van GAIA, deze werkbundel
bevat enkele van de onderwerpen die we bespreken in onze gastlessen.

Geïnteresseerd in een gastles voor in uw klas?

       Info gastlessen: gaiakids.be/nl
       Contact: educatie@gaia.be

Verantwoordelijke uitgever : Michel Vandenbosch, Hopstraat 43, 1000 Bruxelles 


