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U bent een grote dierenliefhebber,

Want een dominante kat in huis die krabt of bijt
Is helemaal geen lachtertje!

Sommige katten kunnen echt het huis op stelten zetten!
Als uw kat een wilde kat is of een jong van een wilde kat.
Dan heeft u een heel groot probleem.
Omdat kitten van zwerfpoezen of wilde katten,
Het wild altijd wel in zich kunnen houden.

Het is hun instinct laat ons maar zeggen om dominant te zijn,
Om te kunnen overleven.
Zorg daarom heel goed dat u weet waar uw kitten vandaan komt voor u het aanschaft.
U kunt perfect een wilder kitten tam krijgen.

Wel moet u dan vooraf weten waardoor het katje verwilderd is.
Dan kunt u met heel veel liefde en geduld. Het katje opvoeden net als elke andere jonge kat.
Let wel erop dat u dit doet vanaf de eerste dag het diertje bij u in huis komt.

Als een dier te groot is, al haast volwassen, zeker bij katten.
Is het opvoeden niet meer zo gemakkelijk als bij een jonger katje.
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U wenst er aan te beginnen!
•
•

Eerst en vooral beslist u wat uw kat te eten krijgt! Niet andersom!

Eet uw kat haar bakje vers eten niet leeg? Geen probleem, laat het eventjes staan voor max
4 u en gooit u het dan best weg. Eten al is het uit blik, is niet meer smakelijk als het een
paar uurtjes op een bordje ligt. Er kunnen bacterien op komen te zitten die zeker niet
gezond zijn voor uw kat.

•

Zet gewoon droge voeding neer. Geen natvoer of voer van de tafel meer geven! Alleen
droge voeding die u in alle soorten kleuren en formaten kunt krijgen in de winkels en

dierenspeciaal zaken. Neem een soort die goed is voor het welzijn van uw kat. Maak er
maar even contact met de verkoper en kies samen volgens de leeftijd van uw kat het voer.
•

Dit doet u in een redelijk groot potje zodat u kat het zeker ruikt en vinden kan.

•

Plaats alleen een grote pot water naast het droogvoeder.

•

Uw taak is volbracht! U heeft het beste voeder gekozen voor uw lieveling, nu is het aan
hem of haar om dankbaar te zijn dat u eten klaar heeft gezet. U zorgt ervoor dat de potten
eten en water nooit leeg komen te staan.

•
•

Uw kat wil er niet van eten? Geen probleem, dan eet uw kat maar een tijdje niets meer.
Een kat kan dagen lang zelfs weken zonder eten blijven leven, drinkwater moet wel
voozien zijn, zonder water gaat een kat sterven.

•

Uw kat is koppig en eet na 3 dagen nog niet van het droog voeder. U moet hard zijn en het
gewoon laten zoals het is, niets geven van de tafel ondertussen, ook geen speciale
kattensnoepjes of koekjes, niets!

•

tijdens deze periode gaat u uw kat ook negeren, niet reageren als ze komt kopjes geven. dat
is niet gemakkelijk, dat weet ik. Reageer ook niet op agressief gedrag, doe dan gewoon of
uw kat bestaat niet. Kijk ook uw kat niet in haar ogen. Want ook dat is contact voor uw
kat.

•

Als u deze regels opvolgt, zal uw kat snel of heel traag (kan zelfs meer dan een week
duren) beginnen te eten aan het droge voeder, want er is niets anders en ze krijgt honger.
Ze bedelde bij u en kreeg niets van tafel, ze kon ook geen eten pikken! Let op katten

kunnen kasten en potten openen! Wees er zeker van dat er aan niets eetbaars kan geraken.
•

U kat zal uiteindelijk het eten opeten dat u voor haar klaargezet heeft, want het kan niet
anders, u heeft voet bij stuk gehouden, ze moet buigen.

•
•

U heeft de leiding en u bent de baas over alles wat eetbaar is.

Verwen uw kat even met iets kleins als ze voor het eerst van haar droge voeding heeft
gegeten.

•

Hou dit vol en haar of zijn gedrag zal ook beteren op vlak van dominant zijn krabben of
bijten.
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