Dierendag
Op 4 oktober is het dierendag.

1 Hoe vier je dierendag?
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Bij mij is iedere dag een WERELDDIERENDAG!
Bij ons is het elke dag dierendag. Ze worden elke dag verzorgd en krijgen
hun knuffel op zijn tijd!! Waarom moet er extra een dag voor zijn het is
alleen goed voor de winkels en die promoten dit ook nog eens.
Dat moeten ze maar is afschaffen, je moet voor elk dier gewoon elke dag
goed zorgen.
Flauwekul het is altijd dierendag ook weer een verzinsel.
Grote onzin. Dit is één en al commercie, we moeten dieren niet behandelen
zoals mensen.
Heb geen dieren
Heb geen huisdier
Ik heb geen huisdier
Ik heb geen huisdier .als ik er wel een had , zou ik dat vieren als zijn of haar
verjaardag ,er zijn tegenwoordig zoveel dagen die een betekenis hebben
,waarom dan geen Dierendag !!!
Ik zorg iedere dag goed voor mijn poes. Liefde en respect voor dieren vind ik
een normale zaak. Daar heb ik geen dierendag als herinnering voor nodig.
Mensen hebben meer zorg nodig.De mensen die een dier willen moeten er
ook goed voor zorgen.
N.v.t.
Onze dieren hebben elke dag de aandacht van ons niet alleen op dierendag
Onze hond komt uit een verwaarloosde partij honden die in beslag waren
genomen.
Iedere dag is het voor haar nu dierendag. Wandelen, vers water, lekker
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portie voer van goed merk. Knuffelen, verzorgen, en bezoek een dierenarts
als ik iets merk.
Weer zo een dag verzonnen door ondernemers om omzet te genereren of
anders door mensen die te veel tijd hebben om na te denken en dan maar
hun dier (en daarmee verplicht) de rest van de Nl dieren in het zonnetje
zetten.
Weer zo'n middenstand idee
Mijn huisdier krijgt extra lekker eten we gaan extra met haar wandelen en ze
krijgt wat extra knabbeltjes
Mijn huisdier heeft elke dag dierendag
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In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

2 ‘Dierendag is een overbodige feestdag’
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Als je dier hebt moet je er elke dag goed voor zorgen. Complete onzin één
dierendag.
Als je een dier hebt dan moet je er altijd goed voor zorgen. Dat ben je verplicht
aan het dier.
Als je een huisdier heb hou je hier sowieso van, anders was je er nooit aan
begonnen.
Ik denk dat dierendag alleen in het leven is geroepen om de omzet van de
middenstand te verhogen.
Dieren verdienen altijd de aandacht van mensen en moeten altijd goed worden
verzorgd
EWat ik boven ook al schreef als je een dier hebt moet je er altijd goed voor zijn
Grote onzin,dieren altijd goed verzorgen,hoeft geen dag voor gemaakt te worden.
Heb ik hierboven al gegeven,
Iemand die zijn dier niet goed verzorgt zou geen huisdieren mogen hebben
Vooral de 's nachts loslopende katten, dit hoort niet, er blijven zo geen vogels
over.
Ik vind het belachelijk.
Je hebt elke dag goed voor je dieren te zorgen.
Je hoort iedere dag goed voor je huisdier te zijn.
Je moet elke dag goed voor je dieren zorgen
Maar dat geldt voor een heleboel 'nieuwe feestdagen' die in het leven geroepen
worden. Niet aan mee doen dan waait het vanzelf over.
Net zo overbodig als moederdag en vaderdag, puur commercie.
Net zo'n gemaakte dag als Moederdag of Vaderdag of Valentijnsdag. je moet een
dier elke dag koesteren en niet alleen op deze dag
Voor onze kat is het elkedag dierendag. :)
Voor onze kater is het elke dag dierendag!
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Zolang mensen in een flat mogen wonen en kinderen uit de stad antwoorden op
de vraag , waar komt de melk vandaan met van de Plus dan is er veel mis in
Nederland
Mensen op de flat maar kippen mogen dat niet.
Ouderen opsluiten in een tehuis , maar varkens mogen dat niet.
Als je voor een huisdier kiest moet je er altijd goed voor zorgen, en niet alleen
omdat het dierendag is
Bij ons is elke dag dierendag
Dieren worden vaak als huisgezellen gezien en die komen dan echt niks tekort.
Voor huisdieren is het bijna dagelijks een feestdag..
Een dier moet elke dag goed verzorgd worden.
Huisdieren moeten altijd goed behandeld worden. En ze worden toch regelmatig
geknuffeld hoop ik.
Ik heb jaren een dierenspeciaalzaak gehad dys commercieel gezien nuttig maar
niet voor dierenwelzijn onnodig
Ik zorg het hele jaar goed voor mijn dieren, daar heb ik geen dierendag voor nodig
Je hoort gewoon altijd goed voor je huisdier te zorgen en ook voor dieren in het
algemeen!
Je moet altijd goed voor dieren zijn en niet alleen op dierendag.
Je moet altijd goed zijn voor je dieren. Het is vooral weer winkeliersdag...
Men dient ten alle tijden goed voor zijn dieren te zijn,en niet alleen op deze dag
Men zou 365 dagen in het jaar goed moeten zijn voor de dieren.
Uitgevonden door de commercie zoals zoveel van die dagen.
Dat moet iedereen zelf weten.
Iedereen mag zelf weten of hij/zij of ze hun dieren verwennen. maar een jaar
heeft 365 dagen
Leuk als kind zijnde
Leuk voor de kinderen
Aandacht voor dieren is goed
Er zijn mensen (dat zie ik zelf) die met hun hond lopen tot ze hun behoefte
hebben gedaan,hierna weer naar huis.
Misschien dat deze luie mensen met dierendag gaan ze wandelen.
Extra aandacht voor dieren is niet verkeerd! Vooral met al die dieren
mishandelingen!
Goed voor kinderen om beter met dieren om te gaan , en goed voor winkeliers
meer omzet!!
Het is goed om onze huisdieren extra aandacht te geven op dierendag.
Ik heb er niks mee, maar heb er ook geen last van. Dus lekker laten plaatsvinden
zou ik zeggen.
Mooi voor kinderen
Voor onze dieren die het goed hebben mischien,maar dieren in nood wel
Dit is een terechte "feestdag". Nu het toch ter sprake komt: er zijn zoveel dagen
met een betekenis maar er is nog steeds geen VRIJGEZELLENDAG!!!
Voor slechte en oppervlakkige verzorgers van huisdieren (en die zijn er veel) is het
een teken aan de wand en worden ze hierdoor nogmaals op hun
verantwoordelijkheid gewezen.
Is dit een feestdag dan?
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
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