
N'Djoy - voor hulp aan honden en hun baasies

N'Djoy - voor hulp aan honden en hun baasjes, is een initiatief van Kim de
Bruijn uit Cuijk. Zij is hondengedragsdeskundige in opleiding, bemiddelt bij de
herplaatsing van honden én ze runt een kleine dierenvoedselbank voor Cuijk
en Boxmeer. Tíjdens een vakantie in Mexico werd Kim geconfronteerd met
enorme aantallen loslopende zwerfhonden. Dit raakte haar diep.

Tijdens de 19 dagen durende rondreis kocht zij ruim 60 kilo hondenvoer en
deelde het uit aan de honden onderweg. Kim heeft zelfs nog een ochtend
vrijwilligerswerk gedaan in een Mexicaanse shelter! Hier ontstond haar
wens om iets te doen voor of met honden. ln de jaren erna resulteerde dit in
vrijwilligerswerk in een dierenasiel, het oprichten van N'Djoy en het starten
van de opleiding hondengedragsdeskundige.

N'Djoy ondersteunt een wisselend aantal minima met voer, speelgoed en
andere benodigdheden voor hun honden. Als een persoon of gezin dat
onder de armoedegrens leeft ook katten heeft, probeert Kim ook de katten te
verzorgen. Doordat lieve mensen in Cuijk voedsel en spulletjes doneren, kan
Kim dit mogelijk maken. Zij doet dit geheelvrijwillig en krijgt hiervoor geen
subsidie.

Heeft u honden- of kattenvoer dat nog houdbaar is? Snoepjes of koekjes?
U kunt het doneren bij een inzamelpunt in Padbroek. lnformeer gerust
bij Kim naar de mogelijkheden en de lokale inzamelpunten. De kleine
dierenvoedselbank draait geheel op donaties en is voor de cliënten gratis.
Professionele hulp bij hondengedrag heeft uiteraard een kostenplaatje.
Zolang Kim nog in opleiding is, zijn de tarieven gereduceerd. Heeft u hulp
nodig bij de opvoeding of training van uw hond?

Bent u genoodzaakt uw hond te herplaatsen of zoekt u juist een leuke hond?
Kim kan u helpen N'Djoy
heeft een goede website
waar alle informatie en
tarieven voor hulp te
vinden zijn:
www.ndjoy.nl

N'Djoy is heel actief
op Facebook en u
kunt haar hier volgen:
https ://www.faceboo k. com/
ndjoybrabant/


