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KITTENspullen
info-training

KITTENtraject



 1.    Check Check en dubbel check

les 1.01  Shop till you drop
   inleiding                                                

les 1.02  Download hier je checklist
   een snelle checklist

les 1.03  Boodschappenlijst check... en nu?!
   toegang tot de hele info-training

2.     first things first

les 2.04  De kattenbak
   hoe kies je de juiste kattenbak                                                     

les 2.05  Kattenbakvulling 
   kattengrit dat je kat wil                                              

les 2.06  Kattenbak "benodigdheden
   wat is er nog meer en waarom

3.     De blikopener

les 3.07  Kattenvoer in alles soorten en maten
   een makkelijke overgang

les 3.08  Voerbakje of voerpuzzel
   het nieuwe voeren

les 3.09  Drinkbak of waterfontein
   genoeg vocht binnen krijgen

4.     als de bank maar heel blijft

les 4.10 Die krabpaal moet dat?
  waar moet die paal aan voldoen

les 4.11 De kat de boom uitkijken
  gebruik van zo'n megapaal
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5.    En waar mag jij nou zitten?

les 5.12 Het beste plekje ligt altijd vol kattenhaar
  het belang van schuilen

les 5.13 Verstopholletje of open-en-bloot holletje
  wat is een echte kattenmand

6.    Ken je die gezegde van midas dekkers?

les 6.14 Hoezo vachtverzorging?
  meteen in de vachtverzorging

les 6.15 Manicure of pedicure?
  indoor life is anders

7.    de eerste stap naar een nieuw leven

les 7.16 Een veilig avontuur tegemoet
  het belang van een eigen reismand

les 7.17 Zelf het avontuur tegemoet
  als je kitten naar buiten gaat

8.    en wie houdt wie nu bezig?

les 8.18 De basis... muisjes en balletjes
  de musthaves kittenspeeltjes

les 8.19 Spelen is eigenlijk jagen
  samen spelen 

9.    tot slot...

Les 9.20 De kittenspullen zijn binnen, wat nu
   hoe je het beste je kitten introduceert
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