
    

Gezelschapsdier,  
of meer dan dat?  

Zo richting de feestdagen staan gezelligheid en samenzijn centraal. Maar hoe 

vanzelfsprekend is dat eigenlijk en wat kunnen wij ondernemers hieraan bijdragen?

TeksT: Sandra Mur-Bekaert

Een huisdier of een gezelschapsdier is volgens de 
wet ‘een dier dat zijn eigenaar of een gemachtigde 
persoon vergezelt tijdens niet-commercieel ver-
keer, en dat onder de verantwoordelijkheid van de 
eigenaar of de gemachtigde persoon blijft vallen’. 
Met andere woorden: de eigenaar is verantwoor-

delijk voor het dier, en hij is niet van plan om dit dier te 
verkopen. Gelukkig weet onze branche wel beter, want een 
huisdier is zo veel meer dan dit

Met de feestdagen voor de deur ben ik altijd nog iets kritischer 
op de wereld om ons heen. Is het overal wel zo feestelijk? Alle 
seinen staan voor veel mensen op een sobere kerst. Vereenza-
ming, armoede en toename van zorgen liggen op de loer. Wel-
licht merk je dit nog niet direct, maar als je goed luistert en om 
je heen kijkt, hoor je verdrietige verhalen.

In een tijd dat feestelijkheden en samenzijn centraal staan, 
zijn eenzaamheid en armoede misschien nog schrijnender dan 
ooit. Het wordt nog meer zichtbaar wat de een heeft en wat de 
ander mist. De afgelopen jaren is de aanwezigheid en de steun 
van het huisdier nog groter geworden. En dit zal alleen maar 
toenemen. Een huisdier veroordeelt niet, spreekt je niet tegen, 
is altijd blij je te zien. Geeft je steun, liefde en warmte. Je huis-
dier maakt dat je minder alleen bent, dat je iemand hebt om 
tegen te praten, iemand om voor te zorgen. En voor heel veel 
mensen is het huisdier ook degene waarmee je op de bank 
ploft, lekker knuffelt en wegduikt onder een dekentje. Onmis-
baar voor het welzijn van veel mensen om ons heen. 

Maar net zoals energie en de boodschappen, nemen ook de 
kosten van de zorg voor je huisdier toe. Denk aan de dieren-
artskosten, de kosten van de voeding en accessoires. Alles 
wordt duurder! Er zal een groep mensen zijn die hier niet zo 
veel last van heeft. Maar er zijn ook erg veel mensen die keu-
zes moeten gaan maken. Kunnen zij de zorg nog bieden die 
nodig is en hoe gaan ze dit doen? Waar doen ze concessies? 
Heel vaak worden deze concessies gedaan op persoonlijk vlak. 
Dus de voeding en verzorging van het huisdier gaan vóór de 
zorg van de eigenaar zelf.  Nu kunnen we zeggen: een huisdier 
is een luxeproduct, maar is dat wel zo? Is het voor sommige 
mensen niet juist een essentiële levensbehoefte? Een maatje, 
een middel tegen eenzaamheid en depressie?
Zakelijk gezien, denk ik ook: als je het niet kan betalen, moet 
je geen huisdier nemen. Maar in mijn hart weet ik dat het niet 
zo simpel is. Wellicht kon iemand de kosten en zorgen niet 
overzien of is er van alles veranderd in de persoonlijke situatie 
of kan iemand zich door alle kostenstijgingen steeds moeilijker 
staande houden. 

Zullen we deze feestdagen nog iets beter om ons heen kijken; 
een kritisch oog voor zowel mensen- als dierenleed? En hel-
pen daar waar mogelijk? Een vriendelijk woord, een steunend 
gebaar of wellicht hulp met wat producten? Laten we samen de 
wereld wat mooier maken! ←

Ik hoop dat er veel lezers zijn die mijn oproep omarmen en 
meer omkijken naar anderen. Ik ben erg benieuwd hoe jij dit 
aanpakt. Laat je het me weten? Reageer via redactie@dibevo.nl

Sandra Mur-Bekaert is mede-eigenaar van hondenschool DogTalk in Aalsmeer. In haar bedrijf werkt ze 
als kynologisch gedragstherapeut, kynologisch instructeur en Beagle-fokker. Sandra omschrijft zichzelf 
als een duizendpoot en een vakidioot die de branche verder wil ontwikkelen om het welzijn van zowel 
dier als mens te verbeteren. De inspiratie en motivatie daarvoor zoekt ze vaak buiten het eigen werk-
veld. Samen met haar partner die ook Sandra heet, heeft ze – hoe kan het ook anders – vier Beagles. 

Belevenissen van een kynoloog
Aan de hand van haar eigen ervaringen behandelt Sandra Mur-Bekaert in elk nummer van het Dibevo-Vakblad 
een onderwerp uit de dagelijkse praktijk van een kynologisch gedragstherapeut en -instructeur.
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