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Er zijn meerdere mensen die houden van reptielen, slangen en allerlei kleinere dieren/
Het is een algemeen feit dat je dieren houd die dieren eten zoals bv een slang, ook de nodige 
voeding zoals het hoort moet geven.

Zelf bezit ik een simpele slang, een beginners-slang wordt het ook al eens genoemd.
Ze is ooit aan mijn zoon cadeau gedaan, maar zoals iedereen wel kinderen kent, uiteindelijk 
is het mama of iemand anders die de verzorging serieus neemt als het nieuwe er van af is. Er 
zijn uitzonderingen ,want ook kinderen met een vroege passie zullen hun diertje blijven 
verzorgen en er dit ook goed doen.

Onze slang is maar 1m 60 lang en heeft een heel klein kopje. Het is haast niet te begrijpen 
dat een volwassen muis door dat klein kopje kan opgegeten worden. Toch gaat het vanzelf. 
De muil van de slang, rekt enorm ver open. Het is als een elastiek die heel ver uitrekt.

Hieronder zie je op de afbeelding wat ik bedoel. 

Hier zie je de slang een muis opeten
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Laatste foto;

Deze slang is al van in het jaar 2000 in ons bezit. Toen we haar voor het in huis namen, was 
het een echte Baby slang, ze was zo dun en klein, dat ze meer weg had van een dikke lange 
aardworm. Wel had ze de kleuren al wel die ze heeft behouden. 

Zo een klein dun ding, durft iedereen wel vast te nemen. Voor mij was het ook de eerste keer 
dat ik zo dicht bij een slang kwam. Door ze telkens eruit te nemen, om de bak te reinigen, 
ben ik ze beginnen te kennen, gewoon werd ik ook aan het kille gevoel dat de huid van een 
slang heeft, ze zijn dan ook koudbloedige dieren. ZE groeide wel, maar opvallen deed het 
niet echt. Wel vervelde ze telkens en veel keren na elkaar, het was prachtig om te zien hoe 
ze haar oudere huid eraf deed, door rond te kruipen en tegen haar steen te schuren. Eerst 
kwam de kop los, en daarna pas de rest. Heel het vel lag daarna zo om op te rapen in het 
terrarium. Als je dat nog niet kent, is het een hele belevenis.

Ze voeren deden we toen met kleine baby-muisjes die je bij de winkel in bevroren toestand 
kunt kopen. Ze was al van het begin een flinke eter.  De muisjes die bevroren waren, liet ik 
ontdooien natuurlijk voor ze konden gegeven worden. 
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Al snel moest ik grotere voeder muisjes aanschaffen of veel meer geven van de kleinere.
Ook zocht ik informatie verder op over hoe ze in de natuur eten vinden, hoe ze omgaan met 
de in de natuur levende prooien. Want in de natuur vinden ze echt geen diepvriesmuisjes.

Al is het geen wurgslang, toch doet ze op die manier een prooi dood. Alle spieren van de 
slang werken om snel, efficiënt een prooi te doden. Het gaat vreselijk snel! 

Om onze slang al is het maar een korenslang, het beste te willen verzorgen werd er 
overgestapt naar levend voeder. Zodat ze gezond bleef.

Dat is al begonnen van toen ze halfvolwassen muisjes moest krijgen. Alleen is het wel 
vervelend om steeds in de winkel muisjes te moeten gaan halen, je moet ze ook verzorgen 
en je weet niet altijd juist hoeveel je er best haalt. Onze slang had dus elke week wel een 
andere vorm van honger, soms veel, soms weinig.

Dat heb ik een tijd volgehouden, maar doordat ik niet altijd aan het voeder geraakte, werd 
het een echt probleem. Ondertussen wilde onze slang liever levend voeder dan diepvries 
voeder. Tja dat is begrijpelijk.

Dat is dan ook de reden geweest op te starten met zelf muizen te gaan houden, kweken en ze 
goed eten te geven. Zodat ze ook gezond zijn. Als je weet wat je muis heeft gegeten in haar 
leven, weet je ook wat je aan je slang geeft. De voeding die je koopt in een winkel, daar 
weet je eigenlijk niets van.

Het opstarten met muisjes kweken ging vrij gemakkelijk.
Ze kweken ook snel in de zomer in de winter gaat het iets minder snel.

Het geven van levend voeder valt goed mee.
Want een slang zal niet een muis doden die hij of zij niet zal opeten.
Ze dood alleen als ze het nodig heeft om te overleven.

Je kunt dus bij een slang 50 muizen laten rondlopen, ze zal als ze honger heeft, er doden. 
Heeft ze geen honger: dood ze niemand. Ze zal er zelfs bij slapen en de muizen voelen zich 
dan ook niet echt bedreigd. 

Vele mensen verafschuwen het geven van levend voeder, maar ze vergeten wel dat als ze 
zelf naar de slager om vlees gaan het er niet zo eerlijk aan toe gaat. Zelf moeten we geen 
dier doden als we honger hebben. Dat wordt voor ons gedaan. Bekijk dan eens hoeveel 
dieren er voor ons gedood worden, zonder men vooraf eigenlijk weet of ze wel noodzakelijk 
zijn voor ons om te overleven. Mensen doden vooraf en er wordt zelfs thuis bij mensen 
nadien ook nog vlees weggegooid. Wij doden soms zonder reden.

Bij een slang gebeurd dat nooit! De slang dood niet vooraf, of onnodig.
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Dat siert het dier. Het is daarom dat ik ook de slang respecteer.

Doordat levend voeder niet echt overal te krijgen is waar ik woon.
Heb ik nu dus een kleine muizen kwekerij. Zodat ik altijd gezond voeder voor onze slang 
heb. 

Ze eet plus minus aan volwassen muizen een drietal per week. Wel zorg ik ervoor dat ze af 
en toe even moet wachten, zoals ook in de natuur er niet altijd zomaar eten is dat op hun 
weg komt. Ze zitten soms een lange tijd zonder eten, zeker in de wintermaanden vinden ze 
minder snel voeder.

Het kweken van de muizen gaat erg goed, daarom dat ik ook soms muizen doorverkoop aan 
andere mensen. De muizen worden ook als huisdier genomen voor kinderen waar er niet 
veel plaats is. Kinderen leren dan ook voor iets zorgen, ze leren er veel van bij. Ook over 
leven en dood, want muizen worden echt niet oud. Ze leven maar een paar jaar als ze goed 
verzorgd worden. Daarom dat ze ook zoveel jongen werpen.

Regelmatig zijn er muizen te verkrijgen, grote dikke volwassen muizen. 

De  muisjes worden heel goed verzorgt en een deel van de vrouwelijke muizen worden 
enkel maar gebruikt als kweek- mama, ze worden niet gevoederd aan onze slang. Mama's 
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die gaan bevallen worden apart gezet. Ze krijgen een verzorging ook de jongen die meer 
vitaminen bevat zodat ze tijdens het zogen niet teveel energie of vitaminen kwijtspelen.
Elke mama die kindjes heeft gebaard en gezoogd heeft, wordt nadien een periode op rust 
gezet. Er worden regelmatig baby muisjes geboren, maar er wordt niet met 1 moeder dier 
door gekweekt tot het op is. Dat is niet nodig en slecht voor de muizen zelf.

Wie ook voeder muizen nodig heeft, mag mij altijd een mailtje zenden. Als er te koop zijn 
dan kunt u afspreken om ze te komen uitkiezen, dan zet ik ze in een bak zodat u ze goed kan 
zien.  Wel vooraf afspreken en alleen afhalen is mogelijk. 

Als u meer hierover wenst te weten of interesse heeft, dan zend u maar een mailtje. Dan 
kunnen we verder afspreken.


