
	

	

 

Spreekbeurt 
Informatie over Stichting Verhuisdieren voor kinderen 

 

 

 
  



	

2	
	

Voorwoord 
 
Wat leuk dat je ervoor gekozen hebt om je spreekbeurt over 
Verhuisdieren te houden! We helpen je graag op weg met dit speciale 
Verhuisdieren informatieboekje, waar je alles over Verhuisdieren te 
weten komt. Ook hebben we wat leuke tips toegevoegd, om jouw 
spreekbeurt tot een groot succes te maken! In dit pakket vind je ook het 
enige echte Verhuisdieren T-shirt, dat je tijdens je spreekbeurt kan 
dragen. 
 
Wij zouden het ontzettend leuk vinden als je ons laat weten hoe jouw 
spreekbeurt is gegaan! Stuur een leuke foto en/of jouw verhaal naar 
charity@verhuisdieren.nl. Laat ons ook even weten of je toestemming 
geeft om dit te delen op onze website en social media-kanalen (vraag 
eventueel toestemming aan je ouders of verzorgers). 
 
En natuurlijk: Veel succes met je spreekbeurt! 
 

Wist je dat je Verhuisdieren kunt volgen op Facebook, Instagram en 
Youtube?  
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Wat is Verhuisdieren? 
 
Verhuisdieren is een stichting, die zich bezighoudt met het herplaatsen 
van dieren die een nieuw huisje zoeken en voor mensen die een oppas 
zoeken voor hun dier. Via de website www.verhuisdieren.nl kunnen 
mensen een profiel aanmaken voor hun huisdier.  
 
Mensen die juist op zoek zijn naar een dier, maken ook een profiel aan. 
Op deze manier worden mens en dier dus aan elkaar 
gekoppeld/gematcht, een datingsite voor mens en dier dus! 
Bij het invullen van de profielen wordt er heel nauwkeurig gekeken naar 
de belangrijke informatie en kenmerken van het dier en ook naar de 
behoefte van het (potentiële) nieuwe baasje. 
Zo kan er dus een hele mooie en succesmatch ontstaan! 
 
Het doel van Verhuisdieren is, om zoveel mogelijk dieren succesvol te 
koppelen aan een nieuw baasje. 
Dan hoeven deze dieren niet naar een asiel en komen zij direct op hun 
nieuwe plek terecht, waar ze mogen blijven wonen. 
 
De mogelijkheid om een oppas te vinden via Verhuisdieren, is voor veel 
mensen een hele fijne bijkomstigheid. 
Zo krijgen zij hulp/ondersteuning in de zorg voor hun huisdier en kan dit 
voorkomen dat zij afstand moeten doen van hun huisdier. 
 
Wist je dat Verhuisdieren zelfs een eigen reclamespotje heeft? Zo bekijk 
je hem: Filmpje: ‘Commercial Stichting Verhuisdieren’ via 
www.verhuisdieren.nl/blog/commercial-verhuisdieren 
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Wist je dat Verhuisdieren in 2009 is opgericht door Femke Pasquino-de 
Harde? 
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Waarom kiezen voor Verhuisdieren? 
 
Er zijn verschillende reden waarom mensen kiezen voor Verhuisdieren. 
 
1. Onze website wordt streng gecontroleerd om ervoor te zorgen dat er 

geen handel in dieren plaatsvindt.  Dierenwelzijn staat bij ons op de 
eerste plaats. 

2. Veilige manier om je huisdier te plaatsen. Het huidige baasje mag zelf 
kiezen bij wie het dier gaat wonen. Zo kunnen ze dus goed bepalen 
wie het beste bij het dier past en het dier met een gerust hart 
overdragen aan het nieuwe baasje. 

3. Verhuisdieren maakt een match op basis van behoeften en karakter 
(van zowel het te herplaatsen dier, als degene die een dier zoekt). 
Hierdoor is de kans groter dat het nieuwe baasje goed past bij het 
dier. Dit voorkomt dat het dier misschien na een tijdje weer een nieuw 
baasje moet zoeken. 

4. Veel succesmatches: Bij Verhuisdieren vinden wel 700 dieren per 
maand een nieuw thuis! 

 

Wist je dat er een heel team achter Verhuisdieren zit, dat elke dag met 
veel liefde en passie aan het werk is (om bijvoorbeeld alle nieuwe 
aanmeldingen te verwerken en vragen te beantwoorden van mensen)? 
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Wat is de werkwijze van Verhuisdieren 
Het is soms lastig om de juiste keuze te maken als je op zoek bent naar 
een huisdier. Veel mensen gaan af op het uiterlijk van een dier, terwijl 
het juist zo belangrijk is dat de (karakter)eigenschappen van een dier bij 
je passen. Verhuisdieren helpt mensen door ze een zoekprofiel in te 
laten vullen en dat aan dieren te koppelen/matchen die bij hen passen. 
 
In het zoekprofiel worden vragen gesteld als: 

-Wil je een dier dat speels is? 
-Ben je op zoek naar een grote of kleine hond? 
-Wil je een kort- of een langharige dier? 
-Heb je een tuin? 
-Ben je op zoek naar een jong of volwassen dier? 
-Wonen er (kleine) kinderen thuis? 

 
De huidige eigenaar die een nieuw huis zoekt voor zijn huisdier, maakt 
ook een profiel voor zijn dier aan. Deze beantwoordt ook al deze vragen, 
maar dan voor de hond, kat of konijn.  
 
Bijvoorbeeld: 

-Is je dier speels? 
-Wat is het formaat van uw huisdier (groot of klein)? 
-Is je dier kort- of langharig? 
-Heeft je dier een tuin nodig? 
-Hoe oud mag het dier zijn? 
-Kan je dier goed omgaan met (kleine) kinderen? 

 
Wist je dat de populairste hondennaam op Verhuisdieren 'Max' is? En 
de populairste kattennaam 'Pip'? 
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Zo matcht ons systeem welke dieren en mensen goed bij elkaar passen. 
Als iemand die een dier zoekt kinderen heeft en het dier dat een huisje 
zoekt goed met kinderen kan, dan passen ze bij elkaar. Als het dier niet 
met kinderen kan omgaan dan passen ze natuurlijk niet zo goed bij 
elkaar. 
 
Als alle antwoorden op de vragen van de persoon die een dier zoekt én 
het dier overeenkomen, is er een match. De persoon die interesse in het 
dier heeft en deze wil adopteren, kan dan contact opnemen met het 
baasje van het dier. Er volgt een kennismakingsgesprek en er is een 
eerste ontmoeting tussen de persoon die het dier wil adopteren en het 
dier zelf. 
Als er écht een klik is tussen mens en dier, dan kan het dier 
geadopteerd worden. Het dier heeft een nieuw thuis gevonden. We 
noemen dit een succesmatch! 
 
Verhuisdieren ontvangt heel vaak foto’s van zulke succesmatches. Dat is 
natuurlijk hartstikke leuk om te zien. Deze foto’s en verhalen delen we 
dan ook op social media en op onze website. 
 
De matchingmodule 
Op de website van Verhuisdieren wordt er gewerkt met een systeem, 
die de antwoorden op de vragen van het huidige baasje (die zijn dier wil 
herplaatsen) en het nieuwe baasje (die een dier zoekt) vergelijkt. Dit is 
een automatisch proces wat door de computer gedaan wordt. We 
noemen dit de matchingmodule.  
 
Filmpjes ‘Werkwijze Verhuisdieren’ en ‘Animatie – Hoe matchen wij 
mens en dier’ via www.verhuisdieren.nl/werkwijze 
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Dieren in het zonnetje 
 
Soms merken we dat sommige dieren moeilijk(er) een nieuw baasje 
kunnen vinden, bijvoorbeeld doordat het dier gedragsproblemen heeft. 
Deze dieren zetten wij extra in het zonnetje, door ze te delen op social 
media (Facebook en Instagram) en door een artikeltje (met tekst en foto 
van het dier) te plaatsen in de (lokale) kranten. Op deze manier worden 
zij extra onder de aandacht gebracht bij heel veel mensen. Zo vinden 
ook deze dieren uiteindelijk een fijn nieuw thuis. 
 
Wist je dat er verschillende bekende Nederlanders (of influencers) 
ambassadeur zijn van Verhuisdieren? Zij helpen ons om dieren onder 
aandacht te brengen bij hun volgers. Onze ambassadeurs zijn o.a. Kim 
Lian, Vivian Hoorn, Nicolette Kluijver en Fatima Moreiro de Melo. 
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Herplaatsing voorkomen 
 
Het is natuurlijk fantastisch dat via Verhuisdieren veel dieren een nieuw 
baasje vinden, maar soms is herplaatsing helemaal niet nodig. Het kan 
bijvoorbeeld voorkomen dat een hond niet goed luistert, veel blaft of 
trekt aan de riem. Of dat een kat in huis plast of andere katten aanvalt. 
 
Vaak zijn de baasjes dan ten einde raad en op zoek naar hulp. 
Met de juiste begeleiding, training en/of aanpassing in huis, is er 
gelukkig veel op te lossen. 
 
Bij Verhuisdieren zijn verschillende gedragsexperts actief, die zich aan 
Verhuisdieren hebben verbonden om mensen te helpen en te 
ondersteunen bij het trainen/begeleiden van hun dier. Ook geven zij 
advies bij de opvoeding van dieren. 
 
Alle mensen die gebruik maken van Verhuisdieren, kunnen altijd 
rechtstreeks vragen stellen aan de experts. De vragen kunnen gaan over 
honden, katten en/of konijnen en de verzorging daarvan (voeding, 
vachtverzorging, etc.). 
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Matching-spel 
 
Begin bij start. Beantwoord de vragen en onthoudt de letter waar je 
uitkomt.  
 

Start: Wat voor dier zoek je? 
 

Hond   Kat   Konijn 
 

Heb je een tuin?       Heb je een tuin?      
 
Ja    Nee                    Ja  Nee     Wil je een  

       tam konijn? 
                  

   Wil je een        Ja      Nee 
speelse hond?         

                             Wil je een lang- 
Wil je een       Ja C Nee D   of kortharig konijn?  
speelse hond?                   
        Lang haar I   
Ja  A Nee B    
                Kort haar J 
 Ja E 
       Heb je andere 
Nee F     huisdieren?     

Wil je een lang- of           
kortharig konijn? 

    Ja G   Heb je andere  
huisdieren?   Lang haar K 

 Nee H          Kort haar L  
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Matching-spel 
 
Weet je je letter nog? Kijk hier welk dier het beste bij jou past. 

 
Dier A : Misha 
Misha is een nieuwsgierig hondje. Hij speelt 
graag met een bal. Hij houdt van knuffelen en 
ligt het liefst lekker bij je op de bank. 
 
Dier B: Milo 
Milo heeft veel energie! Ze is graag lekker 
buiten en zoekt daarom ook een huis met  
een tuin. 
 
Dier C: Nala 
Nala komt uit Griekenland. Ze is nu een  
tijdje in Nederland en kan al goed aan de 
riem lopen. Ze kan ook zitten bij ‘zit’. 
 
Dier D: Boef 
Boef moet helaas verhuizen omdat zijn baasje 
allergisch is. Hij is een hele leuke hond die goed 
met kinderen kan omgaan.  
 
Dier E: Micky 
Micky gaat graag lekker op avontuur buiten. Hij 
kan het goed vinden met katten en honden.  
 
Dier F: Minoes 
Minoes is bang voor honden en zoekt een thuis 
waar er geen andere huisdieren zijn. Ze is een 
rustige en vrolijke poes. 
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Matching-spel 
 
Weet je je letter nog? Kijk hier welk dier het beste bij jou past. 
 

Dier G: Lilo en Stitch 
Lilo en Stitch zijn broertje en zusje. Ze willen 
dan ook samen verhuizen naar een nieuw thuis. 
Ze komen graag op je schoot liggen. 
 
Dier H: Kitty 
Kitty is al 12 jaar oud en daarom niet meer zo 
actief. Ze is graag binnen en in de buurt van 
haar baasje. 
 
Dier I: Nina 
Nina is een tam konijn. Ze is een beetje 
eenzaam en zoekt nu een nieuw thuis met een 
nieuw konijnenvriendje. 
 
Dier J: Snif en Snuf 
Snif en Snuf zijn gewend aan elkaar. Ze zijn ook 
tam en gewend om binnen te leven. Snif en 
Snuf zijn gek op konijnensnoepjes.  
 
Dier K: Pipa 
Pipa is een erg jong konijntje waardoor ze nog 
niet tam is. Ze kan het natuurlijk wel leren met 
veel aandacht en geduld. 
 
Dier L: Bert en Ernie 
Bert en Ernie spelen graag in de tuin. Ze zijn 
graag op zichzelf maar erg benieuwd naar hun 
baasje. Het is een grappig duo!  
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Welke dieren staan op Verhuisdieren? 
 
Op de website van Verhuisdieren zijn verschillende dieren te vinden. Zo 
vindt je er honden, katten en konijnen. Heel soms staan er ook cavia's 
op. Dit zijn dieren voor wie de baasjes op dat moment niet meer kunnen 
zorgen.  
 
Er zijn verschillende redenen waarom mensen afstand moeten doen 
van hun dier. Dit kan zijn door een scheiding, allergie, overlijden of 
wanneer een huisdier niet overweg kan met de andere huisdieren. 
 
Ook staan er dieren van andere stichtingen op Verhuisdieren. 
Dit zijn vaak dieren uit het buitenland zoals Griekenland, Spanje of 
Roemenië. In deze landen zijn er ontzettend veel dieren die op straat 
leven. Via een stichting worden ze gered van de straat.  
 
Om de dieren naar Nederland te brengen moeten stichtingen aan 
strenge eisen voldoen van de overheid. Zo moeten alle dieren een 
paspoort, vaccinaties (tegen ziektes) en een chip hebben. Daarna 
kunnen ze naar Nederland reizen. Op deze manier krijgen zij een kans 
op een fijn en veilig thuis. 
 
Wist je dat konijnen echte groepsdieren zijn? Ze kunnen erg eenzaam 
worden als ze geen konijnenvriendje hebben. Daarom zie je op 
Verhuisdieren vaak konijnen die samen een thuis zoeken. 
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Oppasdieren 
 
Naast dieren die een nieuw baasje zoeken, staan er ook dieren op de 
website waarvoor een oppas/verzorger wordt gezocht. 
Bijvoorbeeld als hun baasje veel weg is voor werk en de hond toch 
uitgelaten moet worden. Of als hun baasje op vakantie gaat en het dier 
tijdelijk ergens anders moet verblijven. Baasjes van dieren kunnen 
bijvoorbeeld zoeken naar iemand die hun hond iedere week wil uitlaten.  
 
Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je zelf geen huisdieren hebt, maar wel 
erg van honden houdt en graag met ze wandelt. Dan kun je jezelf 
aanbieden/opgeven als oppas. 
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ANBI-Stichting 
 
Stichting Verhuisdieren is een erkend goed doel. Via Verhuisdieren 
herplaatsen mensen op een verantwoorde manier hun huisdier. Op 
deze manier wordt er voorkomen dat deze dieren in het asiel 
terechtkomen. 
 
Stichting Verhuisdieren heeft een ANBI keurmerk. Dit staat voor 
Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit betekent dat wij aan strenge 
eisen moeten voldoen. Zo weet je zeker dat Verhuisdieren bijdraagt aan 
het welzijn van de dieren en niet als doel heeft om winst te maken.  
 
Omdat Verhuisdieren alleen kan bestaan door donaties, hebben wij 
supporters nodig die ons steunen. Mensen die serieus op zoek zijn naar 
een dier en besluiten een zoekprofiel aan te maken, betalen een 
bijdrage van €25,00. Deze bijdrage komt volledig ten goede aan het 
bestaan en de ontwikkelingen van Verhuisdieren. 
  



	

17	
	

Tips voor een geslaagde spreekbeurt 
 
Trek het Verhuisdieren T-shirt aan. 
Je krijgt van ons een mooi T-shirt thuisgestuurd. Trek deze aan tijdens je 
spreekbeurt om helemaal in de Verhuisdieren stijl te zijn!  
 
Vertel iets over je eigen huisdier. 
Heb je zelf een dier geadopteerd via Verhuisdieren? Misschien kun je 
daar iets over vertellen! Hoe ging dat? Moest je dier even wennen en 
hoe merkte je dat? Hoe gaat het nu met je dier? Zou je andere mensen 
ook aanraden een dier te adopteren via Verhuisdieren? 
 
Laat wat filmpjes van Verhuisdieren zien. 
Soms is informatie makkelijker te begrijpen als je het ziet in een filmpje. 
In deze folder vind je verschillende linkjes naar onze filmpjes. Deze kun 
je eventueel toevoegen en afspelen op het digibord (of op een laptop). 
 
Doe het match-spel met je klas. 
In deze folder vind je een leuk spelletje om met je klasgenoten te doen. 
Het geeft een idee van hoe onze website het ideale dier voor je vindt. Je 
kunt dit spel ook vinden in de mail die je van ons hebt gehad zodat je 
het eventueel op een digibord kunt laten zien. Je kunt natuurlijk ook de 
pagina kopiëren (uitprinten) en uitdelen. 
 
Deel flyers uit. 
In het spreekbeurtpakket zitten ook 30 flyers van Stichting 
Verhuisdieren. Deze kun je uitdelen in je klas. Onze ervaring is, dat als 
mensen iets mee naar huis nemen, er thuis ook weer over gesproken 
wordt. Zo hopen we dat nóg meer mensen Verhuisdieren leren kennen 
en er gebruik van gaan maken! 
 
Doe een Verhuisdieren Quiz met je klas. 
Door een leuke quiz in de klas te houden, zullen kinderen extra goed 
opletten tijdens je spreekbeurt om alle vragen zo goed mogelijk te 
kunnen beantwoorden. Als je spreekbeurt afgelopen is, kun je vragen 
stellen aan je klasgenoten. Voorbeelden van goede quizvragen vind je 
op de volgende pagina.  


