3
Rauwe hulpbronnen
Dieren gillen, knorren en grommen, toeschouwers uiten oh’s en ah’s wanneer het voertijd
is in de dierentuin. Het is de hoofdgebeurtenis van de dag. Verantwoordelijke zoo
managers verzekeren er zich van dat zij noch de dieren, noch de toeschouwers
ontgoochelen – zij plannen vooruit. Met veiligheid als hoofdprincipe, ontwerpen en
bouwen zij faciliteiten om hun vereisten te halen en te overschrijden. Veilige uitkijkposten
dienen voorzien te worden voor de bezoekers en veilige werkomstandigheden voor de
dierenverzorgers.
Dierentuinen moeten er van verzekerd zijn dat ze het hele jaar door voorraden ter
beschikking hebben van geschikt voedsel en tegen aanvaardbare prijzen. Dieren voeden
kan niet aan het goede geluk worden overgelaten.
In jouw dierentuin, zonder tralies, verblijfplaats voor een verschillend aantal honden en
misschien andere carnivoren, zal een beetje voorafgaande planning je helpen verzekeren
van een vlotte en efficiënte voeding van je hongerige gezellen.

Mogelijkheden thuis
Rauwe vlezige botten geschikt voor menselijke consumptie
Wanneer je kleine of weinig honden hebt, dan is het geven van rauwe vlezige botten die
geschikt zijn voor menselijke consumptie een economische en geschikte manier om te
voeren.
Uw beschikbare ijskast/diepvriezer zal waarschijnlijk voldoende capaciteit hebben om een
paar extra ponden of kilos voer te bergen. Tracht het wekelijkse verbruik van uw hond in te
schatten. Als gids neem je hier voor 20 % aan voeding van je hond zijn gewicht per week.
Een tien pond wegende hond vereist een twee pond aan voedsel (een 5 kilogram wegende
hond vereist 1kilo) Als je hond 40 pond weegt dan zal hij rond de 8 pond voedsel per week
nodig hebben ( een 20 kilo wegende hond heeft 4 kilo aan voedsel nodig per week) Heb je
voldoende opslagruimte?
Het is een goed idee om de voorraad in te delen in dagporties. Plastiek draagtassen, zoals je
die krijgt bij de kruidenier kunnen hiervoor gebruikt worden. Als alternatief kan je plastiek
dozen aanschaffen die mooi in je vriezer gestapeld kunnen worden, en nadien kunnen
worden afgewassen.
Vermits het voedsel dat je geeft voor menselijke consumptie geschikt is zal normale
huishoudelijke hygiëne volstaan. Verzeker je dat het sap van rauw vlees ander voedsel niet
kan besmetten. Oppervlakte van kast of tafel, en werktuigen die je gebruikt hebt zullen
grondig moeten worden gereinigd. Heet water en huishoudelijk afwasmiddel zijn hier zeer
voor geschikt.Vaatwassers nemen hier het handwerk van je over bij het afwassen van
potten en messen. Was na de behandeling van rauw voedsel grondig je handen en zorg
ervoor dat kleine kinderen niet op onderzoek gaan met hun vingertjes.

Karkassen, kadavers van verongelukte dieren en bulk voorraden
De vergelijking verandert wanneer je in bulk koopt, hele karkassen voert (ratten, muizen,
konijnen enz), groene pens, verongelukte dierenkarkassen of voedsel dat niet geschikt is
voor humane consumptie. Voedzame voordelen en lagere kostprijs maken deze zeker de
moeite waard. Maar soms zullen bijkomende planningen en investeringen dan nodig zijn.
Vooreerst is het een goed idee om in een garage of andere ruimte een plaats te voorzien
voor een bijkomende koelkast of diepvriezer. Gescheiden afwasplaatsen met afvoer en
warm en koud water zijn ook aan te bevelen.
IJskasten en gekoelde ruimten zijn prima geschikt om vlees tot twee weken te bewaren.
Maar in hoofdzaak is het aanbevelenswaardig om één of meerdere afzonderlijke
diepvriezers aan te schaffen.
Diepvrieskasten bieden een makkelijkere toegang tot het opgeslagen voedsel en de nog
voorradige stock. Toen ik in de dierenkliniek veel dieren te voeden had heb ik ondervonden
dat drie vries kisten een goede rotatie mogelijkheid boden. Wanneer er twee leeg waren,
planden we een ritje naar de kippenslachterij en we keerden terug met grote vuilniskannen
vol met verse kippenruggen en skeletten. De kippen weren overgebracht in ijscrème dozen
en in de vriezer gestouwd.Cilindervormige dozen laten lucht circulatie toe en een snelle
invriezing van de inhoud.
Elke avond haalden we een of twee dozen met ingevroren kippen uit de diepvriezer. We
dienden de grote blokken kip te scheiden omdat voor ons, ontdooien van het voedsel
essentieel was. Soms voerden we hele vissen, lams nekken en kangoeroe staarten . Deze
onderdelen waren individueel verpakt en werden bevroren gevoerd.
Als je individuele, dagelijkse rantsoenen verpakt in je vriezer, dan is ontdooien van het
voedsel niet nodig. Honden willen best hun voedsel bevroren eten.
Als je verkiest het voedsel ontdooid te voeren, dan ontdooi je het best gedurende een nacht
in de ijskast of in een kom koud water. Ontdooien in de microgolfoven creëert warme
plaatsen in het vlees en is niet aan te bevelen.

Potentiële problemen bij het invriezen
Kleine prooidieren zoals eendagskuikens, ratten en konijnen, kunnen in zijn geheel worden
ingevroren, met ingewanden, veren en haren. Hoe dan ook, zorg er voor dat bij het
invriezen van verse prooidieren er voldoende luchtige ruimte in de vriezer is, dit is van
belang voor een snelle invriezing.
Vers geslachte kippen die snel ingevroren worden, met de ingewanden incluis, zijn als
voedsel veilig voor huisdieren. Maar, let op, drukke slachterijen verwerken duizenden
karkassen per uur. Afgekeurde karkassen komen in een bak terecht, en door de warmte
kunnen die tegen het einde van de dag al aan het ontbinden zijn. Vries nooit kip karkassen
in die al aan het ontbinden zijn.
Als je het gelukt hebt van toegang te hebben tot hele karkassen van grotere dieren – herten,
schapen, geiten enz – dan zul je die moeten versnijden en opslaan.
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Grote karkassen mogen niet ingevroren worden met de ingewanden intact. Het is best
mogelijk dat de ingewanden bevroren zijn voordat de ontbinding begint, het probleem stelt
zich bij het ontdooien. Een lang, traag ontdooiingproces laat een verdere ontbinding toe en
vormt een potentieel gevaar voor de ontwikkeling van schadelijke bacteriën.
Vergeet ook niet dat grote stukken vlees en bot de honden voorzien van de allerbeste kaak
oefeningen en tevens ook uitstekend het gebit reinigen. Dus, of je nu zelf de karkassen
versnijd, of je een vakman het voor jouw laat doen, verzeker je ervan dat de stukken
voldoende groot zijn.
Je zult waarschijnlijk ook de vlezige botten willen opslaan, verpakt in plastik zakken, die
op hun beurt kunnen verpakt worden in kartonnen dozen of in plastik manden. Voorzie de
nodige ruimte voor luchtcirculatie en draag er zorg voor dat de plastiek verpakkingen droog
blijven. De verpakkingen uit de vriezer halen moet heel eenvoudig kunnen gebeuren. Je
hoeft niet eerst je hoofd in de vriezer te steken, en een koevoet bij de hand te hebben om
vervolgens de aan de bodem van je vriezer vastgevroren pakketten los te moeten wrikken.
Je tijd is hiervoor te kostbaar en de kunststof bodem van je diepvries is te breekbaar.

Tafel - en plantaardige resten
Tafelresten kunnen rechtstreeks van het bord gevoerd worden. Plantaardige resten kunnen
smakelijker en beter verteerbaar gemaakt worden door ze lichtjes te koken of te vermalen
in een keukenrobot.
Rijp fruit kan in zijn geheel gevoerd worden – maar let zeker op pitten en kernen van
bijvoorbeeld perziken, abrikozen enz..
Uitgezonderd in enkele zeldzame gevallen – bijvoorbeeld tandloze honden of die met een
ongewone spijsverteringsziekte - heb je geen vleesmolen of bottenmolen nodig. Mocht je
toch gemalen vlees en botten nodig hebben, vraag dan aan je slager om wat kippennekken
te vermalen.

Voerzone’s
Waar is de beste plaats om je hond te voeren? Rekening houdend met de veiligheid van de
huisdieren en de mensen, zou je kunnen stellen dat het overal kan waar je maar wil.
Het schrikt sommige mensen af om hun hond op een natuurlijke manier te voeren omdat ze
vrezen dat het hun tapijt zal beschadigen. Dat hoeft zo niet te zijn. Zelfs de kleinste
leefruimte heeft een douche of een betegelde plaats waar honden rauw kunnen gevoerd
worden. Je hond opsluiten in zijn bench tijdens het voeren creëert ook een gelukkige
associatie met die bench en voedsel. Het laat je ook toe je hond te observeren tijdens het
voeren en voorkomt eventuele verstikking, hoewel het een verwaarloosbaar risico is.
Honden kunnen ook getraind worden om te eten op opengevouwen krantenpapier. Maar
algemeen genomen houden carnivoren ervan om hun voedsel te verslepen naar een eigen
plekje om daar ongestoord hun maaltje te verorberen. Alles in acht genomen, besluit ik dat
honden best buiten kunnen gevoerd worden – en voerbakken zijn overbodig. Werp gewoon
de karkassen of rauwe vlezige botten op de grond en je huisdier zijn natuurlijke instincten
zullen de rest doen. In je eigen belang, en natuurlijk afhankelijk van het weertype en de
aanwezigheid van een populatie vliegen, kunnen gedeeltelijk gegeten delen voor verder
knabbelwerk blijven liggen voor enige dagen.
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Enige minpunten bij het voeren van je dieren buiten is dat ze misschien gaten gaan graven
in je bloemperken om botten te verbergen. In eerste instantie zullen je buren ook verbaasd
zijn dierlijke onderdelen verspreid te zien over je tuin. Hoe het ook zij, je kunt hun
verzekeren dat je de ideale manier hebt gevonden door de natuurlijke weg te volgen en dat
de Natuur het bij het rechte eind heeft.

Veiligheid voorop
Een goede voeding en een goede gezondheid gaan hand in hand, hoewel ongelukjes kunnen
gebeuren.
In hun enthousiasme om een stukje vlees te bemachtigen kunnen honden wel eens bijten in
de hand die hun voed. De meeste carnivoren zullen hun natuurlijke voedsel verdedigen; We
dienen dus voorzorgen te nemen om te vermijden dat we de dieren plagen. Kleine kinderen
zijn niet zo erg geoefend in het lezen van zulke signalen en het mag hun nooit toegelaten
worden etende huisdieren te storen.
Wat ook het formaat van je hond is, wanneer hij bijt kan het pijn doen. Mijn eigen honden
weten dat ze nooit naar mij mogen dreigen en weten dat, wanneer ik er om verkies, dat ze
mij hun voer zullen moeten afstaan. Begin vroeg met het oefenen van uw pup en je zult er
tijdens het oefenen weinig moeilijkheden bij ondervinden langs beide kanten, zowel bij het
aanreiken als bij het afnemen van hun voer. Maar, indien je een grote, dominante of
agressieve hond hebt, neem dan extra voorzorgen . Professionele honden trainers kunnen je
hierbij adviseren.
Of je jouw honden gescheiden of gezamenlijk eten geeft, hangt volledig af van de
persoonlijke voorkeur en temperament van je huisdieren. Indien je twijfelt, voer ze dan
gescheiden. Katten kunnen gevoed worden op een tafel terwijl onderaan je hond eet.

Voorraad bronnen
Vrouwtje Theelepel ging naar haar kast
Voor haar arme hond, die lustte wel een bot
Toen zag ze dat die leeg was
En de arme hond had niets.
We zouden Vrouwtje Theelepel dankbaar moeten zijn. Van fouten leren, zeker als
bovendien die fouten gemaakt worden door een ander.
Door op voorhand te plannen kunnen we ons verzekeren dat onze ijskast of vriezer nooit
leeg zal zijn. Dan rest enkel nog de vraag: Waar vinden we een regelmatige voldoende
voorraad.

Verkooppunten voor menselijke voeding
Wanneer je ook vlees inkoopt voor je gezin of familie dan zal je ook wel al een redelijk
gedacht hebben waar je rauwe vlezige botten kan vinden voor je huisdieren. Supermarkten,
slagers, poeliers, vishandels en markten zijn de meest voor de hand liggende bronnen. Je
zult waarschijnlijk een extra inspanning moeten leveren als je op zoek bent naar groter
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vlezige botten, varkenskoppen en andere ongewone zaken. Laat je inspiratie de vrije loop
en je zult versteld staan over wat je allemaal kan vinden. Allochtone slagers zullen
lamskoppen hebben, kwartels, konijnen en andere voor ons ongewone delicatessen. Laat je
vingers over de pagina’s van de Gouden Gids glijden om je doelstellingen te helpen
verwezenlijken.
Het geheim om een regelmatige voorraad te bemachtigen hangt af van een goede relatie
met je vleesleverancier. Wanneer je slager weet dat je een regelmatige klant bent voor,
bijvoorbeeld ossenstaarten, dan kan hij een voorraad bestellen om te kunnen voldoen aan je
vraag. Als je poelier weet dat je regelmatig skeletten of ruggen van kip nodig hebt, dan zal
hij ze voor jou bewaren.
Het is een goed idee om informatie uit te wisselen met andere rauw vlees voerders. Door de
verhoogde vraag en de verdere ontwikkeling van de markt, zullen het bestellen van partijen
in bulk een prikkel worden om de prijzen aanvaardbaar te kunnen houden. (Wetgeving die
de handel in rauw vlees, botten en slachtafval regelen verschillen, zie Informatie Bronnen).

Bulk bevoorrading
Wanneer het grootser word en wanneer je in grote hoeveelheden wil inkopen, dan zal je
misschien het wat verder weg moeten gaan zoeken, er zijn verschillende mogelijkheden.
Slachthuizen en bedrijven die vlees versnijden en verpakken zijn goede bronnen van rauwe
vlezige botten, slachtafval van runderen, varkens, schapen en herten. In sommige regio’s
kunnen bij vlees verwerkende bedrijven struisvogel, emu en bizon delen gekocht worden.
Kip verwerkende bedrijven zijn een zeer goede bron voor ruggen en skeletten, vleugels en
nekken en soms kan je er een soort van “tweede” keuze vlees voorraad kopen.
Rauw voerders in de Verenigde Staten, Groot Brittanië en Europa organiseren zich in
kleine groepjes om gezamenlijk aankopen te kunnen doen. Leden geven telefonisch of per
e-mail boodschappen door aan een vrijwilliger, coördinator. Grote partijen worden
verzameld op een centrale locatie en wachten op afhaling door de rauw voerders. Naast de
gebruikelijke ruggen en skeletten van kippen, rauwe vlezige botten, ruilen de deelnemers
hele konijnen, wild, geit en emu. Meest van deze zaken zijn diepgevroren en soms zelfs
verpakt in ijs of vacuüm getrokken.

Specifieke leveranciers, dierenspeciaalzaken
Gespecialiseerde handel in dierenartikelen, of het nu groothandel of kleinhandel is,
adverteren met hun gamma aan rauwe vlezige botten, orgaanafval en hele karkassen. Je
kunt hun terugvinden in de Gouden Gids, via surfen op het internet of een op een
verzamellijst van een internet groep. Internet rauw voeding discussie lijsten zijn ook altijd
goede informatiebronnen: zie http://www.rawmeatybones.com .
Sommige dierenspeciaalzaken leveren ook bevroren muizen, ratten en eendagskuikens die
tot voedsel dienen van reptielen en roofvogels. Meer en meer maken ook hier honden –
katten - en frettenliefhebbers gebruik van.
Aan huis leveren is dikwijls een onderdeel van zulke diensten die voorzien in specifieke
dierenvoeding.
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Dierentuinen en onderzoekslaboratoria
Dierentuinen en onderzoekslaboratoria hebben ook dikwijls behoefte aan grote voorraden
van hele, rauwe karkassen. Het loont de moeite om hun is even te bellen met de vraag of ze
hun bronnen willen delen.
Sommige labo’s, zoals universitaire onderzoekscentra, kunnen ook bronnen zijn van ratten,
konijnen en dergelijke vanwege een te veel aan voorraad.
Dierentuinen hebben soms kolonies van fokdieren als bronnen voor hun carnivoren
voeding. Sommige huisdieren eigenaars volgen hun voorbeeld door zelf konijnen, cavia’s ,
kippen en geiten te fokken ter bevoorrading van hun carnivoren.

Vernuft, vindingrijkheid en vlotte ondernemerszin
Jagers, vissers en landbouwers hebben regelmatig toegang tot een goede voorraad van
karkassen of rauwe vlezige botten. In Noord Amerika bouwen veel hondenliefhebbers
tijdens het jachtseizoen een voorraad op van rauwe vlezige botten en koppen van herten,
tegen zeer gunstige prijzen. Indien je op het platteland woont of veel reist over landelijke
wegen, heb je misschien wel de mogelijkheid om verongelukte dieren te vinden. Zover de
wet het toelaat, zou een oude koelbox of een plastik zeil wel is van pas kunnen komen
mocht je een vers karkas vinden langs deze wegen.
Dierentuinen hebben toegang tot gewonde en oude boerderijdieren die niet meer geschikt
zijn voor menselijke consumptie. Ook dit is een optie voor mensen met grote kennels of
veel ruimte in hun vriezer. Ik ken een dierentuin die op die manier adverteert in plaatselijke
kranten dat ze op zoek zijn naar wilde duiven, eekhoorns en konijnen. Er word wel de
nadruk op gelegd dat ze ofwel met een val moeten gevangen zijn, ofwel gedood met hagel
van staal in tegenstelling tot de meer gebruikelijke hagel van lood.
Met een beetje vernuft en vindingrijkheid mag je er zeker van zijn dat je in staat zal zijn om
goede voedselbronnen voor je honden te vinden. Wat begint als een hobby kan zelfs
uitgroeien tot een zaak. Als je het ondernemersschap in je hebt kan je misschien de rangen
vervoegen van diegene die prooidieren kweken, en zo voorzien in karkassen en rauwe
vlezige botten. Wij wensen je in ieder geval veel succes.
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