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VAKANTIE 2020
HDS Almere is wegens eigen vakantie gesloten in de volgende periodes;

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

BEDANKT!
Wat een rare maanden hebben we achter de rug! Het was er ineens.. Corona..
Mensen moesten thuisblijven, thuiswerken, we moesten afstand houden. Het sloeg in als een bom..
Wat betekende dit voor jou, voor mij, voor jou werk, voor mijn bedrijf.
Wat een onzekere tijd voor iedereen!
Ik ben dan ook intens dankbaar dat de meeste woefs gewoon volgens schema mee mochten
blijven wandelen. In de 1ste plaats natuurlijk vooral omdat jullie je beste vriendjes het uitje niet wilden
ontnemen én soms was het ook gewoon nodig ivm (thuis)werk.
Maar ik voel mij hierdoor als zzp-er ook ontzettend dankbaar en gesteund!
Baasjes die spontaan aanboden dat hun honden wel extra mee mochten als ik veel afzeggingen
zou krijgen. Baasjes die tussen het thuiswerken door, een frisse neus gingen halen zónder honden,
zodat die gewoon lekker met mij mee konden.
Vele hartverwarmende reacties en attenties om mij een hart onder de riem te steken.
Ik waardeer het allemaal enorm!
En uhm.. de viervoeters heb ik ook niet horen klagen hoor ;)
Dus nogmaals; bedankt!
Let goed op jezelf en op elkaar, blijf gezond en maak er toch een mooie zomer van!

SPECIAAL VOOR LEZERS VAN DEZE NIEUWSBRIEF!
In samenwerking met mijn collega’s van Dierenoppas Amersfoort,
mogen wij jullie korting aanbieden voor hun leuke webshop!
Een webshop met veel verschillende tuigjes, halsbanden, kussens, speeltjes en heel veel lekkers!
www.dierenoppasamersfoort.nl/winkel
Met de kortingscode; HDSAlmere

Ontvang je 5% korting op de gehele collectie.
•

Deze code heeft géén vervaldatum

Ik kwam zelf in aanraking met de webshop van Dierenoppas Amersfoort tijdens mijn zoektocht
naar een goed tuigje voor Jillz.
Een comfortabel tuigje waarin ze veel bewegingsvrijheid heeft en ik kwam uit op het Anny-X tuigje!
Terug te vinden in hun webshop onder ‘tuigjes & riemen’.

Honden-/kattenijsje met tonijn!
Wat heb je nodig;
1 blikje tonijn (170 gram) op basis van water
225 gram magere yoghurt
Doe de yoghurt en de tonijn in een kom.
Meng het geheel met een mixer tot een glad mengsel.
Doe dit in bakjes of een ijstrede.
Voor de hond kan je er lekker een pens-staafje of hondenkoekje insteken als ‘stokje’.
Zet het vervolgens 4 uur in de vriezer en klaar is je ijsje!
Tip; Als je het ijsje net uit de vriezer haalt, laat er dan even koud water overheen lopen.
Anders loop je de kans dat je viervoeter eraan vastplakt met zijn/haar tong.

