Archief 1 Uw kat is boos en krabt, valt aan!

Wanneer u een kat heeft die snel geïrriteert is door uw
aandacht, dan is ze van karakter geen knuffel kat. I zal
deze kat moeten leren respecteren, tammer maken kunt u
dit soort katten niet. Ze hebben hun instinct en gebruiken
dit ook tegenover de persoon die hen eten geeft.
Het is niet zoals bij een hond, dat een kat lief doet vanaf u
ze een maaltijd geeft, dit kan het omgekeerde effect
hebben.
Katten blijven altijd roofdieren, dat mag u niet vergeten!
Het hangt mee er vanaf, waar u deze kat heeft gehaald, als men een tammere kat wenst, neem dan
geen zorgkindje in huis dat afstamt van zwerfkatten of uit een verloren of gevonden nest.
Dieren die in het wild geboren worden, daar kunnen een groot deel van hen niet tam worden
gemaakt. Er zijn ook hier uitzonderingen.
Wat u best doet is uw kat negeren, eten geven of zoveel mogelijk droogvoer plaatsen zodat ze op dat
vlak haar humeur zeker positief blijft houden.
Uw kat valt u aan nadat u bvb haar hebt willen aanraken, dat wil zeggen dat ze niet aangeraakt wil
worden. U kunt dit niet veranderen, haar karakter blijft steeds opnieuw de bovenhand houden.
U heeft een kat die liever op zichzelf zit, zonder al dat aanraken erbij.
Ze zal altijd aanvallen als ze nog maar denkt dat u te dicht bij haar komt of staat of voorbij loopt.
Hou daarmee rekening, uw kat heeft haar terratorium afgebakend in huis, probeer zo goed het kan
daar een beetje rekening mee te houden.
Zorg dat ze een rustige plek heeft waar niemand haar lastig kan vallen, zodat ze af en toe daarheen
kan zonder dat er iemand haar stoort. Als ze dat krijgt zal ze het in dank aannemen, en minder
agressief zijn omdat ze zich veiliger voelt in de omgeving, dankzij een plekje speciaal voor haar te
hebben waar niemand haar stoort.
Ziet u dit allemaal niet zitten, geef dan uw kat aan iemand die op de buiten woont, zodat ze de ganse
dag of nacht kan gaan roven als andere roofdieren, dat is iets wat zo een kat heel graag doet.
Als ze ergens kan leven en snachts er op uit kan trekken, heeft niemand last van de kat, want deze
zal de ganse dag haast slapen.
Zo is baasje tevreden en de kat ook natuurlijk.
Neem in de plaats van deze kat, eentje uit een nestje van huiskatten, of nog beter raskatten. Zie goed
en informeer u goed over het karaktertje van een raskat of huiskat, zodat u niet voor verassingen
komt te staan.
Vergeet ook niet te sterriliseren of castreren, want u wil toch niet mee werken aan het teveel aan
verwilderde katten of met een bende kleintjes zitten waarvan u niet weet waar ze terecht moeten
gaan komen. Denk goed na voor u een kat in huis neemt, dan staat u veel sterker en heeft u meer
plezier aan uw huisdier.

