
Stichting ChowRescue
zoekt:

* Adoptiegezinnen
* Gastgezinnen

Denkt u erover om een 
Chow Chow te nemen? 
Bekijk dan eens de mogelijkheid om een 
herplaatser te nemen.

In Nederland mogen er jaarlijks maar 
een beperkt aantal nestjes worden 
geboren bij de officiële fokkers. Omdat 
er altijd vraag is naar Chow Chows zijn 
er legio broodfokkers en handelaren die 
zich willen verrijken door nestjes aan te 
bieden. 

Echter: ‘Zint voordat u begint’. Een pup 
uit de broodfok is een hondje waarvan 
de moeder heel veel leed doorstaat, 
de pup nergens op gecontroleerd is: 
geen bloedlijnonderzoek op erfelijke 
aandoeningen etc. heeft gehad. Er 
komen heel veel gewrichtsproblemen 
voor bij chows uit de broodfok én bij de 
geïmporteerden uit Oost Europa.

Deze pups worden primair geboren om 
flink geld mee te verdienen. 

Houdt u verre van de handelaren die 
pups uit de oostbloklanden importeren 
en veel te jong bij hun moeder laten 
weghalen. Als zij de reis al overleven 
komen ze niet zelden doodziek aan. 

En garantie geeft geen enkele handelaar. 

Wilt u persé een pup laat u dan op de 
wachtlijst zetten bij de officiële fokkers en 
laat u vooral voorlichten.

Adressen van officiële fokkers zijn te 
verkrijgen bij de rasverenigingen: 

www.nederlandsechowchowclub.nl
www.ccvh.nl
www.bchow.be 

www.chowrescue.nl

info@chowrescue.nl

Kvk: 785 196 75

NL69 INGB 0009 429 506

Wilt u ons steunen?
Doneer dan een bedrag via onze website: 
www.chowrescue.nl
Op elke pagina staat een doneerknop die 
u automatisch naar de pagina leidt waar 
u ons financieel kunt ondersteunen.
Ook kunt u ons steunen via trooper.be, het 
kost geen cent meer maar wij krijgen een 
klein percentage van de winkel waarbij 
wordt gekocht. Ook via onze website te 
bereiken.
Dank u wel namens alle chows die onze 
hulp inmiddels hebben gekregen en nog 
moeten krijgen. 



Wie zijn wij?
Stichting ChowRescue is een organisatie 
die zich bezighoudt met het welzijn van de 
Chow Chows.
Primair zijn wij er voor alle chows, ongeacht 
hun afkomst, hun geslacht en de staat 
waarin zij verkeren. Ons doel is alle chow 
chows te herplaatsen wanneer zij niet meer 
bij hun huidige baas kunnen wonen. Geven 
wij voorlichting over het ras en verwijzen 
wij naar erkende fokkers. Daarnaast 
hebben wij veel oog voor ex-fokteefjes/
ex-moederdieren, die onze hulp heel hard 
nodig hebben.
De ex-moederdieren hebben een speciaal 
plekje in ons hart. Deze diertjes hebben 
enorm veel meegemaakt en wij proberen 
hen te leiden naar gezinnen waar zij nog 
fijne jaren mogen beleven. Kijk op onze 
website voor meer informatie over de eisen 
die wij stellen en over het verzorgen van een 
exmoederdier.

Ons doel
Ooooh mama kijk eens wat een leuk 
beertje, of nee, het lijkt wel een leeuwtje! 
Mag ik er ook zo eentje? 
Een vaak gehoorde vraag van kinderen…. 
Ja, chows zijn leuk om te zien en zeker de 
puppies. Maar de chow heeft een niet-
alledaags karakter. Vaak wordt er tot 
aankoop van een pup overgegaan en als

die een paar maanden oud is en zijn eigen 
karakter begint te laten zien, beginnen 
de problemen. De hond voldoet niet; de 
verwachtingen waren anders. Vaak belandt 
de chow dan op Marktplaats, of op andere 
online verkoop sites en wordt te koop 
aangeboden. Chows zijn duur in aanschaf en 
dus willen veel mensen zoveel mogelijk geld 
weer terug laten vloeien. Verkopers kijken 
meestal niet goed naar waar de chow terecht 
komt, belangrijk is dat er een deel van het 
aankoopbedrag terugkomt. De hond wordt 
opgemerkt door louche figuren die dat 
soort sites afstruinen en niet zelden belandt 
een niet-gecastreerde reu en/of een niet-
gesteriliseerd teefje in de broodfokhandel. Er 
zijn natuurlijk evenzoveel mensen die wel het 
beste met hun chow voorhebben en gericht 
naar een goed thuis willen zoeken.
Wij proberen de verkopers er van te 
overtuigen dat een hond een dier is met 
emoties en dat een verhuizing voor hen 
al heel veel stress oplevert. Laat staan dat 
zij in de handel en/of de broodfokhandel 
terechtkomen. Dan hebben zij geen leven 
meer en zullen hun dagen moeten slijten in 
smerige hokken, met weinig en slecht eten 
en mishandeling wanneer zij niet willen doen 
wat er wordt bevolen.
Juist dit proberen wij te voorkomen en wijzen 
de eigenaars op deze gevaren. Sommigen 
luisteren en willen het beste voor hun 
vriendje/vriendinnetje, anderen laat het 
koud.

Ons doel is de honden én hun eigenaren te 
helpen een goed en betrouwbaar, veilig en 
schoon nieuw huis te vinden waar zij nog 
hopelijk jaren met een liefhebbend baasje 
veel plezier kunnen leven.

Wij zijn erg dankbaar en trots te 
mogen stellen dat wij met verschillende 
dierenklinieken in Nederland afspraken 
hebben gemaakt voor het geval de chows 
medische hulp nodig hebben. De hulp 
bestaat uit het aan ons doorberekenen van 
gereduceerde prijzen.
Daarnaast regelen wij voor u, wanneer u een 
herplaatser via ons wilt hebben, dat er een 
verzekering ter beschikking wordt gesteld. 
Er is altijd 1 maand wachttijd. Neem voor 
meer informatie daarover contact met ons 
op. Wij werken samen met Ohra (/Reaal) 
Dierenverzekeringen. 
Zij geven kortingen aan chows die via ons 
voor het eerst in de verzekering komen. 
Honden worden doorgaans tot 7 jaar 
verzekerd. 
Kijk op onze website www.chowrescue.nl/
voor de mogelijkheden en de korting. 


