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Een huisdier? 

 
De Dierenambulance in Maastricht plaatst  
huisdieren bij mensen die daar goed over 

nagedacht hebben. Ook de 
kinderboerderijen hebben wel eens dieren 

te koop. Zij doen hun best u een dier te 
bezorgen dat zich bij u thuis voelt. 

Natuurlijk krijgt u hierbij advies. 
 

Misschien is het nodig meerdere malen 
langs te komen voordat u ‘de ware’ heeft 

gevonden. Informatie over huisdieren is op 
alle locaties verkrijgbaar. 

 
Het kan ook zijn dat u tot de conclusie 

komt dat u beter geen huisdier kunt 
nemen. In dat geval bent u altijd van harte 

welkom op de kinderboerderijen  om  
toch van dieren te genieten. 
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U wilt een huisdier en  
u heeft spullen nodig 
 
Wanneer u besloten heeft dat u een 
huisdier wilt, dan is een volgende  
stap de aanschaf van de juiste 
dierbenodigdheden.  
 
Dierbenodigdheden zijn onder meer te 
koop bij een dierenspeciaalzaak. Bij de 
Dierenambulance zijn van tijd tot tijd 
geschikte tweedehands benodigdheden 
verkrijgbaar en u kunt op internet terecht 
voor goede voorbeelden om zelf een 
goed onderkomen voor uw dier te 
bouwen  
 
U gaat op vakantie maar  
u heeft een huisdier 
 
Bij een aantal kinderboerderijen  
en de Dierenambulance bestaat de 
mogelijkheid kleine huisdieren  
zoals konijnen en cavia’s  
tijdelijk onder  
te brengen.  
 
Voor vakantieperiodes is het zaak 
geruime tijd van tevoren te reserveren. 
 

U wilt afstand doen van uw huisdier 
 

Wanneer u afstand wilt doen van uw 
huisdier (kleine huisdieren als konijnen 
en cavia’s) kunt u, na telefonische 
afspraak,  alleen terecht bij de 
dierenambulance.  

 

Van belang bij opvang 
 

Er wordt alles aan gedaan de dieren 
een goed adres te bezorgen. Het is 
verstandig om bij afstand zoveel 
mogelijk over het dier te vertellen en 
voornamelijk ook over de minder 
plezierige kanten ervan. Daardoor 
heeft het dier een betere en snellere 
kans op herplaatsing.  
 
De toekomstige eigenaar weet dan 
immers precies waar hij aan begint. 
De nadelen die, weliswaar goed 
bedoeld, eventueel verzwegen 
worden, komen bij een nieuwe 
eigenaar toch aan het licht met alle 
vervelende gevolgen van dien. 
 
Kinderboerderijen nemen  
geen dieren aan 
 
De kinderboerderijen zijn geen 
opvangcentra en kunnen ook door 
regelgeving geen dieren aannemen 
of opvangen.  
 
De kinderboerderijen in Maastricht 
behouden zich het recht voor kleine 
huisdieren als konijnen en cavia’s die 
daar toch zonder  toestemming 
worden achtergelaten, te laten 
inslapen. 


