
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Darf Specials 
 

  

 

 

 
 

 

 

Nieuwsbrief Hart voor je hond september 2015 

 

Meat4dogs 
  

Nieuw in het assortiment: Meat4dogs kg rollen! 

Meat4Dogs in gebaseerd op het BARF-principe met de 
verhoudingen 70 % vlees-15% bot-15% orgaan.  

Er zijn verschillende soorten in de webshop en de prijs 
is vanaf € 3,- per stuk. 

www.hartvoorjehond.nl - MEAT4DOGS 
Naturis gebruikt deze bijvoorbeeld in de vorm van:  

 Etherische oliën (6 soorten) 

 Zeewier (mix van 15 soorten) 

 Knoflook, oregano, paardenbloem, brandnetel, 
walnoot, kruidnagel, St-Janskruid, kamille, eik, 
basilicum, kaneel.  

 

 

 

  

 

  
 

 

Sinds kort heeft de producent van Darf (De Groene 
Slagerij) een nieuw product op de markt:                 

DARF SPECIALS.  

Dit zijn aanvullingen op rauwe vleesvoeding (kvv) voor 
honden en katten met aandoeningen. De Specials zijn 
ontwikkeld in samenwerking met holistisch dierenarts 
Wim de Leeuw, van dierenartspraktijk Biomentor. 

Er zijn Darf Specials ontwikkeld voor honden en katten 
met : darm-, nier-,  blaas-, hart-, huid- en vacht-, spier- 
en gewrichtproblemen, (pre) diabetes. 

De Darf Specials zijn diepvriesproducten waarvan je 10 
gram per kilo lichaamsgewicht per dag voert naast het 
gewone voer. Darf adviseert om als hoofdvoer Darf te 
voeren, of een andere hoogwaardige rauwe 
vleesvoeding (kvv) die vrij is van premixen, 
koolhydraten en oliën. 

Voor meer informatie: hartvoorjehond@hotmail.com 

 

Op tijd Darf  en  Naturis bestellen ivm vakantie!!!! 
 

Van woensdag 16 september t/m zondag 27 september zijn wij op vakantie. 
 

Voor onze vakantie kan je je Darf en Meat4dogs bestelling vóór zondag 6 september 
en Naturis/Kjen’s bestelling vóór dinsdag 8 september doorgeven. Wij bezorgen je 

bestelling of je kan je bestelling voor 16 september zelf afhalen (op afspraak). 
 Daarna is de eerstvolgende bezorging weer de eerste week in oktober. 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/meat4dogs?source=feed_text&story_id=1038961469462114
http://www.hartvoorjehond.nl/shop/18601/MEAT4DOGS.php


 

 

 

 
 

 
Je kunt mij natuurlijk ook bellen voor uitgebreidere info over het coachen en spiegelen met de hond en wat de 
mogelijkheden zijn 

 

 

Marianne (wandelcoach) 
gebruikt haar  

hond Roos als spiegel! 
 
Vanuit mijn coaching en 
trainingspraktijk Wandelcoaching 
Schouwen-Duiveland, ga ik met mensen 
naar buiten om wandelend een 
coachingsgesprek te voeren. Ik kan 
daarbij gebruik maken van de inzet van 
mijn hond Roos, die ik dan gebruik als 
spiegel. 
 

 

 
Volg Hart voor je Hond op FB en blijf op de 
hoogte van de laatste nieuwtjes een leuke 

acties! 
https://www.facebook.com/pages/Hart-

voor-je-hond/294029677288634 

Honden spreken onze taal niet al hebben ze wel geleerd om onze woorden te interpreteren en deze om te 
zetten in de uitvoering van een opdracht.  
Echter of – en hoe ze die opdracht uitvoeren is weer afhankelijk van ons eigen gedrag. Honden reageren met 
name op onze lichaamstaal en voelen haarscherp aan hoe het met ons gaat. Het gedrag van de hond in reactie 
op ons gedrag zorg vaak voor prachtige inzichten en spiegel momenten. 
 
Het geeft inzicht bij problemen die je in contact met een ander kunt ervaren.  
Denk bijvoorbeeld aan onzekerheid. Onzekerheid is vaak gekoppeld aan een laag zelfbeeld en het idee dat je 
voor een ander niet de moeite waard bent of niet goed genoeg bent. 
Een gevoel wat velen van ons kennen en waarin het kan helpen om inzicht te krijgen in wat dit gevoel voor jou 
betekent en hoe je hier beter mee om kunt gaan.  
 
Bij het uitvoeren van een eenvoudige opdracht met de hond zal jouw gedrag - en wat dit teweeg brengt, terug 
te zien zijn in het gedrag van de hond. Dit noemen wij spiegelen.  
Van hieruit begrijp je wat jou gedrag bij andere mensen teweeg kan brengen. Het mooie van werken met 
honden is dat zij reageren op het gedrag van het moment. Op het moment dat jij een ander en vooral eerlijk 
gedrag laat zien reageert de hond ook direct op een andere manier en kun je hiervan leren.   
 
Dit was een korte schets van één van de door mij gebruikte methodes maar als je meer informatie wilt over mij 
of mijn werkzaamheden bezoek dan gerust mijn site www.wandelcoachingsd.nl  
Je kunt mij natuurlijk ook bellen voor uitgebreidere info over het coachen en spiegelen met de hond en wat de 
mogelijkheden zijn. 
 
Graag tot ziens, 
Marianne Ketting-v.d. Goot 

https://www.facebook.com/pages/Hart-voor-je-hond/294029677288634
https://www.facebook.com/pages/Hart-voor-je-hond/294029677288634
http://www.wandelcoachingsd.nl/

