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Beste lezer, 
 
Welkom bij de online uitgave van Work Wonders: voer je hond rauwe, vlezige botten. Het boek waar elke 
hond al jaren op wacht – honden hebben immers, sinds jaren, getracht ons deze informatie te vertellen. 
 
Work Wonders voorziet in de essentiële informatie voor honden, hun eigenaars, dierenartsen, trainers en 
iedereen die interesse heeft voor honden, hun voeding en gezondheid. Acht hoofdstukken leiden je door het 
praktische en noodzakelijke van hondenvoeding met inbegrip van hoe je bronnen moet vinden van vers 
gezond vlees, hoe je het veilig kunt opslaan en het voorbereiden van een voeding met rauwe vlezige botten. 
Het is makkelijker dan je denkt. 
 
Kijk hoe je honden blaken van gezondheid, zowel innerlijk als uiterlijk, op een voeding geperfectioneerd 
door de Natuur. Weldra zal je de boodschap overbrengen naar je familie en je vrienden. Vele mensen zullen 
waardevolle lessen leren over de voeding van hun honden, lessen die hun zullen helpen om hun eigen 
voedingsgewoonten, en die van hun familie te verbeteren. 
    
Deze Nederlandse online vertaling is volledig kosteloos en je mag er kopie’s van maken voor je vrienden en 
familie. De Engelstalige uitgave van Work Wonders en de meer gedetailleerde Raw Meaty Bones: Promote 
Health zijn ter beschikking in boekvorm. Indien jouw dierenarts, vriend of buurman de Engelse taal machtig 
zijn, kan je hun een plezier doen met deze boeken. Naast het helpen 
verspreiden van de boodschap zal je zodoende ook helpen de Raw Meaty 
Bones campagne voor gezonder huisdieren, economie en natuurlijk milieu te 
ondersteunen. 
 
Wij wensen je veel plezier en een uitstekende gezondheid. 
 
 
Tom Lonsdale, auteur. 
 
 
Roger Verhaegen en Marieke van de Weijer, vertalers. 

 
ps. Work Wonders bevat ook veel informatie die toegepast kan worden op 
katten en fretten 
 


