Amber Hiensch is werkzaam voor Tinley Gedragstherapie voor
Dieren, regio Amsterdam. In elk nummer van Onderweg voor
Dieren deelt ze een stukje van haar kennis met ons.
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Als je kat zich wel makkelijk laat oppakken,
kun je ook een kokertje met kat-gegevens
gebruiken. Vooral handig als je op vakantie
gaat en tijdelijk een ander telefoonnummer
wilt opgeven.

Amber Hiensch werkte dertien jaar in
haar dierenwinkel Oud-Suyt aan de
Olympiaweg te Amsterdam. Daarnaast
deed ze vrijwilligerswerk voor verschillende
stichtingen, waarvoor ze onder andere
naar Griekenland en Roemenië afreisde,
om er met honden, katten en ezels te
werken. In 2016 startte Amber de opleiding
Gedragstherapeut voor katten aan de Tinley
Academie. Ook volgde ze lesdagen over
konijnen en cavia’s.

VRAGEN
Wil je meer weten?
Je kan contact opnemen met Amber via
www.watwildekat.nl of via
www.tinleygedragstherapievoordieren.nl

Amber: “Mijn hond Olivia (10) komt
uit Kroatië en is via een special

Bukx (6) en Cato (8) komen
van de Konijnenherberg.

need project naar Nederland
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Dr. Babette Ravensbergen
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onderhoud aan de vacht van Bukx.
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maanden op straat zagen
zwerven. Ook hij was in slechte
conditie maar nu gaat het heel
goed met hem.”
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