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 1.    EEn koninklijk welkom

les 1.01  Waar is dat feestje
   inleiding                                                

les 1.02  Babysteps of Kittysteps... go slowww
   die eerste dag op school

les 1.03  't gevaar zit in een klein hoekje
   toegang tot de hele info-training

2.     'n kitten safe house

les 2.04  Dus hoe bescherm je je kitten?
   je huis in kaart brengen                                                     

les 2.05  Het sociale gebeuren in je woonkamer 
   je woonkamer kittenveilig                                              

les 2.06  De verleidingen in je keuken
   je keuken kittenproof

les 2.07  Slippery & Shiny avonturen in je badkamer
   badkamer en zo

les 2.08  Samen werken was nog nooit zo leuk
   werk of hobbyplek

les 2.09  Samen slapen of niet... that's the question
   je slaapkamer

les 2.10  A room with a view
   het raam en je gordijnen
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3.    tijdelijk eigen plekkie?

les 3.11 Waarom eigenlijk?
  waarom 'n kittenkamer?

les 3.12 Een kittenkamer inrichten
  wat moet er in?

les 3.13 Welke kamer is het meest geschikt?
  slaapkamer ritueel

les 3.14 Joeppie je kitten is er!!!
  de aankomst

les 3.15 Op verkenning in het nieuwe huis
  op verkenning

les 3.16 Wat 'n kul allemaal...?!
  een lesje over geurmarkeringen

4.    mi casa es su casa

les 4.17 Op ontdekkingstocht
  je huis in kaart brengen 2

les 4.18 Geur als leidraad!
  geur taggen 

les 4.19 Veilig verstopt?!
  zelf op avontuur

les 4.20 Hoog in de boom?
  op eenzame hoogte 

les 4.21 Kat in 't bakkie
  een kattenbak planning
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5.    wat doe je als je al andere katten hebt

les 5.22 Waarom een langzame introductie?!
  een beetje relaxt

les 5.23 Een aparte ruimte inrichten
  die kittenkamer?!

les 5.24 Daar is die dan..!!
  dagelijkse routine

les 5.25 Aandacht verdelen over twee kampen
  aandacht verdelen

les 5.26 Sokken laten slingeren?!
  geur swappen

les 5.27 Op verkenning in je nieuwe thuis
  lichaamstaal herkenning

les 5.28 De geur van spelen
  gelukshormonen  

les 5.29 Toenadering op een kier?!
  oogcontact

les 5.30 De eerste neus aan neus?
  positieve associatie

les 5.31 Vrienden voor het leven
  echte vriendschap

6.    Hello world

Les 6.32 Introductie met anderen
   de dierenarts is heel belangrijk

KITTENintroductie | 03
©    C A T S  &  T H I N G S
  I N A  V A N  B E R K U M

catsandthings.nl

51

54

63

66

69

72

57

60

75

78


