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Ze zijn zacht en speels. Je kunt echte vrienden 
met ze worden. Maar niet alles is leuk aan 
honden: ze springen tegen je op en ze poepen 
waar ze willen. Als hun baasje de poep niet 
opruimt, stap je erin. Getver! 
 
De leuke en minder leuke dingen van honden: 
de leerlingen van IMC Weekenschool weten er 
alles van. Lees maar...  
 
 

speciale editie 

Baasjes moeten leren om hun hond bij zich te hou-
den 
Baasjes moeten zich verantwoordelijk voelen voor hun 
hond. 
 
Erge ongelukken 
Er kunnen anders erge ongelukken gebeuren. Zoals het 
ongeluk met een jongentje bij ons op school. Hij werd op 
zijn achtste gebeten door een hond in zijn gezicht. Hij 
was met een vriend aan het spelen. De hond sliep nog 
en werd toen wakker. Hij sprong op de jongen en beet in 
zijn gezicht! Toen kwam de ambulance en werd de jon-
gen meegenomen.  
 
Dus: baasjes moeten meer met hun hond bezig zijn. Ze 
moeten niet op iets anders letten zoals het scherm van 
hun telefoon. 
 
Hondenpoep! 
Het gebeurt steeds vaker dat mensen de poep van hun 
hond niet opruimen. Er bestaan hondenpoepprullenbak-
ken maar toch gebruiken baasjes die niet. Dan krijg je 
poep onder je schoen. 

Baasjes aan 

    de lijn  

Lina en Charmaine 



Steeds meer hondenpoep 

op straat: ieuw! 

Er zijn steeds meer mensen die de hondenpoep niet op-
ruimen. Steeds meer mensen stappen daarom in honden-
poep. Niet alleen ouderen maar ook kinderen hebben er 
last van. Kinderen spelen buiten en stappen per ongeluk in 
hondenpoep. Dat is niet prettig!  
 
Op het schoolplein, grasveld, straat. Het komt steeds vaker 
voor! Elke dag stappen er ongeveer 10.000 mensen op 
hondenpoep. Dat kan toch niet! Dat moet veranderen!  
 
Onder je schoen 
Mensen ruimen de poep van hun eigen hond niet op. 
Heel veel mensen hebben daar last van. Bedenk dat je zelf 
naar huis komt met hondenpoep onder je schoen: ieuw! 
 
Als u een hond heeft en de  poep van uw hond niet op-
ruimt, maak daar dan verandering in en ruim het netjes 
op. Alvast bedankt! 

Buglem (11) 

 
 

 

Hondenpoep 

Honden poepen veel en het is de taak van het baasje 

om de poep op te ruimen. Maar toch doen sommige 

baasjes dat niet altijd. Daar moet verandering in ko-

men. Het is slecht voor het milieu en mensen vinden 

het vies. Het is niet altijd de schuld van de hond. 

Maar eerder de schuld van het baasje. 

Geluidsoverlast 

Hondengeblaf zorgt voor veel overlast, zeggen men-

sen. Maar als je het van een positieve kant bekijkt, 

betekent het juist dat de honden erg blij zijn en ple-

zier hebben. Maar lang niet alle mensen denken dat. 

Zij vinden het juist irritant en zeggen dat ze de hond 

weg moeten doen. 

Honden brengen 

veel overlast! 

Said (9) 



 

Honden worden vaak in parken uitgelaten. 

Dat is heel normaal. Maar soms worden 

er ook honden in speelparken uitgelaten 

waar eigenlijk geen honden in mogen. 

 

Als ze toch gaan, kunnen ze een boete 

krijgen. Maar als ze niet betrapt worden, 

kunnen de honden in de speelparken hun 

gang gaan: poepen (de baasjes ruimen 

de poep niet op), blaffen waar de kinderen 

van kunnen schrikken, snuiven aan de 

kinderen, enzovoort. 

 

Maar sommige kinderen vinden honden 

niet zo erg in speelparken. Ze spelen met 

de honden, aaien ze, enzovoort.  

Honden in parken 

Merima (10) 
 

Veel mensen laten hondenpoep op straat lig-
gen. Ik vind het slecht, omdat de straten gaan 
stinken. Als je in de poep staat, is het ook vies. 
Er zijn mensen die laten hun hond uit op verbo-
den plekken. Sommige mensen zijn bang voor 
honden. Waarom zou je je hond dus meenemen 
naar een VERBODEN plek? 
 
Maar er is ook een andere kant aan honden. Je 
kan ze aaien en ermee spelen. Je kan er ook 
mee lopen en praten. 
 
Misschien weet jij nog voordelen en nadelen 
van een hond. Die mag je bedenken. 
 

Hondenpoep 
op 

straat 

Fahia 



De meeste mensen hebben problemen met 

honden. Het gaat meestal om de poep en het 

geluid, vooral bij speeltuinen, grasvelden en 

thuis. Daar moet een oplossing voor komen. En 

dat hebben wij. 

 

 

 

 

 

  

 

- Meer hondenpoepprullenbakken, want sommi-

ge wijken hebben er geen. Dat is niet fijn en niet 

goed voor het milieu. Mensen moeten gewoon 

de poep opruimen. 

- Meer hondenparkjes zou ook fijn zijn, omdat 

honden ook leuk en speels in de parkjes willen 

spelen.  

Hondenproblemen 
voorkomen 

Kyana en Amira 

Elke keer dat ik aan het voetballen ben, zie ik 

minimaal 5 keer hondenpoep. Ik ben zelfs al 

drie keer uitgegleden. Ik ben zelfs gestopt met 

voetbal door de hondenpoep. 

 

Daarom vind ik dat mensen of baasjes hun ei-

gen hondenpoep moeten opruimen. Dus elke 

keer als ze gaan wandelen moeten ze een paar 

zakjes meenemen. 

 

Ik hoop dat daarmee het probleem gestopt 

wordt. 

Niet voetballen 

door hondenpoep 

Laith 



Op straat wordt hondenpoep bijna niet opge-
ruimd. 

Wij vinden het niet goed dat mensen de poep 
van honden niet opruimen. Mensen glijden er 

gewoon overheen. 
Sommige mensen hebben net nieuwe schoe-

nen. Als ze er op staan dan wordt het helemaal 
vies.  

Hondenpoep op straat 
moet  

je opruimen 

Amira (10) en Sara (10) 

Hondenpoep is 
slecht voor 
het klimaat 

Ik vind hondenpoep niet goed voor de maatschappij. 

Dit komt omdat het zeer vies is en het slecht is voor 

het klimaat.  

 

Wij moeten proberen de aarde schoon het houden. 

Dat is goed voor het klimaat. Anders bestaat er over 

30 jaar niemand meer door ons, dat zou niet fijn zijn. 

Wij moeten dus ons best doen om onze wereld te red-

den. Voor onze kinderen (en kleinkinderen). 

 

Dus wij gaan de wereld een betere plek maken. Wij 

gaan dit samen doen anders lukt het niet! Dus: wie 

hondenpoep niet opruimt, krijgt een boete. Zo gaan 

wij het milieu goed maken. 
Wij kunnen dit samen oplossen. 

Sabir (11) 



Hondenpoep 

stinkt en is vies 
Honden poepen op straat of ergens in het 

gras of in de speeltuin en dan wordt het 

niet opgeruimd. Hondenpoep is vies en 

het stinkt. Hondenpoep is niet goed voor 

het klimaat.  

 

Honden poepen en de baasjes beslissen of 

ze het opruimen of niet. Sommige baasjes 

zijn zo eigenwijs en beslissen om de hon-

denpoep niet op te ruimen. Terwijl voor 

de hondenpoep zelfs een speciale prullen-

bak is gemaakt. 

 

Vaak zijn jongere mensen eigenwijs en 

ruimen het niet op. Oudere vrouwen die 

ruimen het netjes op en gooien het weg. 

 

Ik zou het een oplossing vinden om bij-

voorbeeld borden te plaatsen waarop 

staat dat je het moet opruimen. Als je dit 

ook een goed idee vind, sta dan op en zeg 

tegen jezelf ‘ik ruim de hondenpoep 

voortaan op’. 
Aylin (10) 

Interview over 
hondenpoep 

Interviewer: Wat vindt u van hondenpoep? 
Geïnterviewde: Ik vind het niet kunnen dat honden zo-
maar ergens poepen.   
 
Interviewer: Waar vindt u dat honden moeten poepen? 
Geïnterviewde: Dat maakt mij niet uit als er maar een 
plek is voor hondenpoep! 
 
Interviewer: Hoezo vindt u dat het moet? 
Geïnterviewde: Als iemand net nieuwe schoenen heeft 
en in de hondenpoep staat dan is het zonde! 
 
Interviewer: Waarom denkt u dat honden dat gaan 
doen? 
Geïnterviewde: Omdat ze moeten luisteren naar men-
sen. Wij zijn de bazen! 
 

Mark (11)  



Honden: voordelen 
en nadelen! 

Ik ben Mike. Ik ben 10 jaar en ik ga vertellen over de 
voor/nadelen van honden. Ik wil mensen laten weten dat 
honden lief, leuk en aardig zijn maar dat er ook nadelen 
zijn van honden. Het begint NU!!!!! 
 
De nadelen. Honden laten scheten, poepen en plassen 
net zoals wij. Maar mensen ruimen het niet op en daar-
door komt er viezigheid onder onze schoenen. Hoe kun-
nen wij dat voorkomen? Door gewoon zakjes mee te ne-
men en het op te ruimen. Dan zijn honden leuker voor je 
schoenen. 
Honden blaffen zich kapot. Als er bijvoorbeeld een mens 
langskomt blaft hij hard en dat is niet fijn. 
 
Er zijn ook voordelen van honden. Bijvoorbeeld: ze zijn 
speels. Ze spelen ook vaak samen. Als je een hond met 
een kat vergelijkt, leidt de kat een eigen leven. De hond 
wil je graag weerzien. 

 

Mike (10) 

Steeds meer 

hondenpoep op 

straat 

Er zijn steeds meer mensen die hondenpoep niet op-

ruimen. Steeds meer mensen stappen daardoor in 

hondenpoep. Elke dag schoenen poetsen. Daar word 

je toch gek van!? Dit kan toch niet!  

 

De honden poepen op straat. Niet prettig! Mensen 

beweren dat ze het niet hebben gezien en ze lopen 

gewoon verder. Als u een hond heeft, en de poep van 

uw hond niet opruimt, maak daar nu meteen verande-

ring in. Ruim het gewoon netjes op!  

Caitlynn (10) 



Ook deze uitgave van tilburgjunior is een produc-
tie van kinderschrijfatelier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer weten? 
Ga naar www.schrijfletters.nl of, 
stuur een mail naar estervanzundert@gmail.com 


