HERPLAATSING
Wij proberen een kleine cattery te blijven, 10 katten is eigenlijk de max, soms glipt er wel eens
een tussendoor, maar dan proberen wij toch weer terug te komen op 10…
Wij willen graag ons ras, de Brits Korthaar helpen verbeteren (niet vermeerderen).
Daarom hebben wij soms nieuwe lijnen “vers bloed” nodig, dan komt er een nieuw kitten in huis
of houden wij een van de door ons gefokte kittens aan om mee verder te gaan.
Ook vinden wij het niet van belang om heel lang door te fokken met onze poesen en ze in hun
leven heel veel nestjes te laten krijgen.
Wij gunnen onze poesen die ons prachtige kittens hebben gegeven een mooi tweede leven als
huiskat waar ze van hun pensioen mogen genieten.
Dit geldt ook voor onze dekkaters…
Een grote groep is voor een kat niet ideaal, daar een kat van nature geen groepsdier is.
Een of twee soortgenootjes in huis is heerlijk en gezellig voor ze, zo kunnen ze alle aandacht
krijgen die ze verdienen.
Als wij al onze gecastreerde katten zouden houden dan zouden wij binnen de korte keren heel
veel katten hebben.
Dit willen wij niet, wij willen een gezonde situatie zowel voor onze katten als voor ons zelf in
huis.
Onze herplaatsers zijn PKD negatief DNA getest, gescreend op HCM en hebben een certificaat dat
ze vrij zijn van Patella Luxatie. Ze worden gecastreerd/gesteriliseerd voor zij vertrekken, en zijn
meestal tussen de 2 en 6 jaar oud. Ook hebben ze een chip en zijn ze volledig gevaccineerd.
Wij vragen voor een herplaatser een vergoeding, deze vergoeding is echter beduidend lager dan
de aanschaf prijs van een kitten…
Mocht u interesse hebben neemt u dan gerust (bij voorkeur) telefonisch contact op of stuur een
mail.
Tel: 0299-642136 ... of 06 81382696 ...
Email: xarana@ziggo.nl

Heel soms bieden wij iets oudere kittens aan waarvan wij in het begin dachten
" Even afwachten hoe dit uitgroeit "
Soms is dit het voor ons dan "net niet", maar de kwaliteit is dan wel zeer hoog…

