Vachtverzorging
Baasjes die zijn ingeschreven kunnen telefonisch of per
mail een afspraak maken voor de vachtverzorging van
hun dier.
Maandelijks is er één professionele trimmer aanwezig.

Contactgegevens
dierengeneeskundige
zorg
Dispensarium Hasselt
> Jukstraat 33 - 3500 Hasselt
t + 32 11 18 89 48 - bereikbaar elke dinsdag en donderdag tussen 9 en 13 u. Consultaties tussen 10 en 12 uur.
e disp-hasselt@sfprlaurent.be
Stichting Prins Laurent - Hoofdzetel
> Paul Deschanellaan 36-38 - 1030 Brussel
t + 32 2 243 08 97
e mail@sfprlaurent.be
w www.sfprlaurent.be

Contactgegevens
overige
dienstverlening
> Jukstraat 33 - 3500 Hasselt
t +32 473226423 (voor algemene info, noodopvang
en gedragsondersteuning)
e info@beestigbezig.be
t +32 498124212 (voor dierenvoeding)
e dierenvoeding@beestigbezig.be
t +32 473723890 (voor vachtverzorging en het winkeltje)
e vachtverzorging@beestigbezig.be
e winkeltje@beestigbezig.be
Baas&Beest
Logo
Concept

Beestig Bezig is het co-creatieplatform van Beestig Wijs.
Beestig Bezig staat voor samen met anderen iets bedenken of ontwikkelen.
Samen met anderen krachten bundelen en daadwerkelijk iets nieuws in de markt zetten.
Belangrijk bij het ontwerpen van het logo van Beestig Bezig was de focus te leggen op de co-creatie, de samenwerking.

Stichting
Prins Laurent
Typografisch uitgewerkt door de 'C' en de 'O' van 'co-creatie', als grafische elementen te gebruiken om
dit vorm te geven.
Stichting van openbaar nut
Het inelkaar laten vloeien is van 'C' en de 'O' , staat voor krachten bundelen.
De rose stipt, is de focus die men wil leggen om iets nieuws te creeëren.

vzw

Baas&Beest
De armoedekloof blijft toenemen, dit treft niet alleen
mensen, maar ook hun huisdieren.

Baas&Beest ondersteunt baasjes en huisdieren in
Limburg zodat ze bij elkaar kunnen blijven.
Huisdieren zijn voor kansarmen vaak ontzettend belangrijk. Ze zijn een onmisbare houvast in een negatieve
spiraal van zorgen.
Het houden en verzorgen van huisdieren heeft een
belangrijke sociale functie. Huisdieren zorgen voor een
grotere levenslust, een verhoogd sociaal contact en een
verminderd eenzaamheidsgevoel.

Verantwoordelijke uitgever: Riet Abrahams, Jukstraat 33, 3500 Hasselt

Baas&Beest biedt sociale dienstverlening voor
mens en dier.

• Dierengeneeskundige zorg
• Dierenvoeding en materialen
• Noodopvang in crisissituaties
• Gedragsondersteuning
• Vachtverzorging

Wanneer je als baasje voldoet aan de voorwaarden,
schrijven we je in.
We bieden hulp voor maximaal twee dieren per
persoon of gezin.
Instapcriteria en inschrijvingsattest kan je opvragen per
mail.

Alle contactgegevens zie achterzijde folder

Dierengeneeskundige
zorg
Stichting Prins Laurent biedt gratis dierengeneeskundige
zorg aan huisdieren van kansarmen. De dieren
krijgen kwaliteitsvolle zorg van zelfstandige dierenartsen.
De stichting verleent preventieve zorg:
• vaccinaties
• sterilisatie, castratie
• plaatsen chip.
De stichting biedt eveneens curatieve zorg:
• behandeling
• operaties.
De voorwaarden om in aanmerking te komen:
www.sfprlaurent.be

Alle contactgegevens zie achterzijde folder

Dierenvoeding
Baasjes kunnen na inschrijving éénmaal per maand
terecht bij de voedselbedeling.
De data van de voedselbedeling vind je terug op de
website.

Dierenmaterialen
In het dierenwinkeltje vind je tweedehands en gedonneerde materialen tegen een lage prijs.
De openingsuren van het winkeltje vind je op de
website.

Noodopvang
Baasjes die (tijdelijk) niet voor hun dier kunnen zorgen,
kunnen een aanvraag indienen voor noodopvang.
Indien er een goed perspectief is, kan er voor maximum
3 maanden noodopvang worden aangeboden.
Afhankelijk van de situatie bieden we:
• ondersteuning aan huis
• opvang in een opvanggezin
• opvang in een pension.

Gedragsonder
steuning
Baasjes die graag ondersteuning hebben bij de opvoeding en het gedrag van hun dier kunnen bij Baas&Beest
terecht.

