GEZELSCHAPSDIEREN

Puppy’s van malafide
handelaren krijgen vaak
gedragsproblemen
TEKST EN FOTO JOHN EKKELBOOM

Door de coronapandemie werken en
studeren veel mensen thuis en staan de
sociale contacten op een laag pitje. Om
dat hiaat op te vullen, is de
belangstelling voor een hond als
gezelschapsdier sterk toegenomen. Een
mogelijk probleem bij de aanschaf van een
puppy, is dat die afkomstig kan zijn uit het malafide
circuit. Daar worden de hondjes veel te jong weggehaald
van het moederdier, waardoor er ernstige gedrags
problemen kunnen ontstaan.
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