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Huisdierenservice Almere bestaat 10 jaar!
In Juni 2008 nam ik de stap naar de KVK, mijn droom kwam uit!
Wat vond ik het spannend, maar al gauw stroomden de aanmeldingen binnen,
zowel voor de hondenuitlaatservice als de kattenoppas.
Al vrij snel struinde ik 5 dagen in de week, samen met mijn eigen doggies Igor & Senna
én veel nieuwe hondenvriendjes door de Almeerse bossen.
En ik ben super trots en dankbaar dat ik nog steeds dagelijks van jullie kanjers mag genieten!
Aan alle honden– en kattenbaasjes;
Bedankt voor jullie grote vertrouwen in mij de afgelopen 10 jaar met jullie dierbare viervoeters.
Ik ga voor nog vele jaren erbij!
Liefs, Sacha

Ik met Igor & Senna
Foto uit 2008!

VAKANTIE 2018
Huisdierenservice Almere is wegens eigen vakantie
gesloten in de volgende periode;

**Beschikbaarheid katten– en knaagdierenoppas,
te allen tijde op aanvraag

Op zaterdag 7 april, heb ik afscheid moeten nemen van mijn trouwe maatje Igor.
Igor was bijna 15,5 en hij werd helaas te zwak om nog een waardig leven te leiden.
Jarenlang is Igor dagelijks mee geweest met mijn uitlaatgroepen.
Als maatje, als "bijrijder" én hij ontpopte zich als een ware “Chef Uitlaat” / roedelleider.
De keuze om afscheid te nemen van hem, viel me enorm zwaar.
Maar hij heeft een fantastisch en lang leven gehad en ik kijk met dankbaarheid, trots en liefde
terug op alle mooie momenten die wij samen beleefd hebben.

Ik droom je terug bij mij.
Ik hou je zo goed vast.
Heb ik je vaak genoeg gezegd dat..
Er niet één zo bij mij past.
17-11-2002 * 07-04-2018
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Huisdierenservice Almere online.
Neem eens een kijkje op de geheel vernieuwde website;
www.huisdierenservice-almere.nl
De dagelijkse belevenissen van mij en de diertjes volgen?
Kijk op;
www.facebook.com/huisdierenservice
www.instagram.com/sacha.huisdierenservicealmere
Wandelen is belangrijk!
Wandelen is niet alleen maar om de hond zijn behoefte te laten doen.
Het is belangrijk om veel meer redenen. Bij veel probleemgedrag bij honden
speelt opgekropte energie een rol.
Honden willen bewegen, rennen en spelen. Wanneer een hond lekker moe is na
een wandeling, zal hij minder energie in eventueel probleemgedrag steken!

Wij wensen u een fijne zomer toe!

