Meet Your Match bij
Dierenasiel Sint-Truiden

Het Meet Your Match
adoptieprogramma

Ben je op zoek naar een kat?

Het Meet Your Match programma is uniek. Het
helpt om een kat te vinden die bij de levensstijl
van zijn nieuwe eigenaar past en geeft vooraf
inzicht in de persoonlijkheid, de gewoontes en
de interesses van de asielkat.

Heb je al een idee hoe je dit aanpakt?
Dacht je langs de kattenrennen te wandelen en
te zoeken tot je een kat ziet die jou aanstaat?
Of heb je op de website al een kat gezien die
jouw voorkeur geniet?
Vele mensen laten hun voorkeur afhangen van
hoe een kat eruitziet. Achteraf blijkt soms dat de
keuze toch niet zo gelukkig was.
Om adoptanten te helpen de kat te vinden die
echt bij hun past gebruikt het asiel van Sint-Truiden
een gespecialiseerd adoptieprogramma; het
Meet Your Match programma.
Hiermee vinden kattenliefhebbers niet alleen
een kat die ze graag zien, maar weten ze ook
dat de gekozen kat het best past bij hun eigen
persoonlijkheid en levensstijl,

Dit adoptieprogramma heeft zijn sporen reeds
lang verdiend. Het werd in de V.S. ontwikkeld
door Dr. Emily Weiss en heeft verspreid over de
V.S. in veel ASPCA Dierenasiels een kat aan het
perfecte baasje geholpen.

Meet
Your
Match

bij Dierenasiel Sint-Truiden

In België is het dierengedragstherapeut Dany
Grosemans (www.Dierengedrag.be) die het
programma geïntroduceerd heeft. Het dierenasiel van Sint-Truiden is het eerste asiel dat er
mee aan de slag is.

Nieuwsgierig geworden?
Kom langs en maak kennis met onze oranje,
groene of paarse katten! Wie weet is er sprake van
een klik tussen jou en een van onze asielkatten.

Bedrijvenstraat 11 - 3800 Sint-Truiden
Tel: 0032 (0) 11 69 53 07
Mail: info@dierenasielsinttruiden.be
www.dierenasielsinttruiden.be
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In 3 stappen vinden wij
de kat die echt bij je past
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Hoe werkt het?
In 3 stappen vinden wij de kat die het best bij
jou past.

1.

Met een reeks testen stellen we vast welke
persoonlijkheid elke kat heeft die in het asiel
binnen komt.

2. Met een korte vragenlijst komen we erachter
welke verwachtingen en levensstijl jij hebt.

3. Met deze informatie kunnen we voor jou de
perfecte kat vinden en weten we dat deze kat
bij jou een ideale thuis vindt.

Waarom Meet Your
Match?
Het kiezen van een kat is veelal gebaseerd op
het uiterlijk. De bazen laten hun keuze bepalen
door de ‘looks’ van de kat.
Hier schuilt echter het gevaar op een ‘mismatch’.
Uit studies is gebleken dat als de match is gebaseerd op basis van gelijke persoonlijkheid en
interesses, de kans op een ideale match veel
hoger ligt.
Met de Meet Your Match methode is niet alleen
de tevredenheid van de nieuwe eigenaar hoger,
ook het welvoelen van de kat in zijn nieuwe thuis
is groter.
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Als een echte
undercoveragent hou ik jou en
je familie in de gaten, zonder dat
je er erg in hebt. Zodra iets of iemand
zich met mijn geheim onderzoek
bemoeit, kan ik ineens zomaar in
lucht opgaan. Als je een kat zoekt
bij wie je geheimen veilig zijn en
die nooit verwikkeld raakt
in problemen, dan kom ik
voor jou werken.
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Directe

Als het op relaties aankomt
kijk ik de kat uit de boom. Het
duurt even voor ik me helemaal
geef. Ik spring niet dadelijk in je
armen, als je begrijpt wat ik bedoel.
Als je me echter de tijd geeft dan zal
ik je overladen met kopjes geven en
gespin, en zal ik veel tijd op je
schoot doorbrengen. Tot die tijd
zal je me misschien niet zo
vaak zien, al zal ik heel veel
aan je denken.
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Zoek jij vooral genegenheid in
een relatie? Ik wel! Dus als je ook houdt van
aaien, spinnen en pootjes die lekker op je schoot
trappelen, dan denk ik dat we veel gemeen
hebben. Ik zoek iemand die van rust houdt,
om lekker veel tijd samen met mij door
te brengen. Ben jij dat misschien?

Ik beken: ik heb het druk.
Eerst moet ik aan het venster
controleren wat er buiten allemaal
gebeurt. Dan moet ik de kasten en
laden inspecteren. Tussendoor heb ik
natuurlijk ook mijn slaap nodig.
Maar in mijn drukke schema kan
ik ook nog wel wat tijd voor jou
maken. Zullen we afspreken bij
het ontbijt en bij het
avondeten?

Ik ben in alles
je rechterhand. Werk jij
op de computer? Dan druk
ik de toetsen wel in. Lees jij
de krant? Dan zit ik op de
juiste pagina. Kijk jij TV?
Dan zit ik op je schoot en
kan je mij lekker aaien. Ik
help je bij alle karweitjes,
maar ook als je uitrust wil
ik erbij zijn. Je zal je nog
afvragen hoe je ooit
alles zonder mij hebt
kunnen doen.

Kameraad

Assistent

Ik hou van aandacht,
maar wil soms ook wel eens op mijn
eentje zijn. Ik heb een duidelijke eigen
mening. Ik ben geen ruziestoker, maar
ik laat me de kaas niet van het brood
pakken. Ben jij op zoek naar een
maatje die niet de hele dag op
je lip zit, dan hoef je niet meer
verder te zoeken.
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Ik ben een speler met inzicht.
Ik weet hoe het spel gespeeld wordt.
Ik doe mijn eigen ding en ik vind het
niet erg om mezelf te vermaken. Maar
wat gezelschap aan de andere kant
van de zetel en een aai achter mijn
oor maken toch wel mijn dag! Als je
op zoek bent naar een waardevolle
aanvulling voor je team, denk
dan maar aan mij.

Uitslover
Ik ben een kat met
een missie: feesten !
Ik wil spelen en mijn grenzen
verkennen. Ik vind het geweldig
om met jou te spelen, maar ik
kan me ook vermaken met andere
dingen als: potloden, propjes papier
of pinda’s. Als je op zoek bent
naar wat lol en meer leven in
de brouwerij, nodig mij
dan maar uit.

Feestbeest

Groots en meeslepend - zo
wil ik leven. Ik wil niet alleen altijd in
het middelpunt van de belangstelling
staan, maar ook overal haantje de
voorste zijn. Ik ben een avonturier,
maar ik maak wel genoeg tijd vrij
om mijn liefde voor jou te betonen.
Ik wil opvallen. Zoek jij een kat
met een eigen mening en een
uitgesproken karakter?
Dat ben ik.

