
Nogle gange handler det om, at hun-
deejere er blevet trætte af deres dyr.
Andre gange om, at familiens møn-
ster har ændret sig. Men det er en
sørgelig kendsgerning, at mange
voksne hunde i de tilfælde enten af-
lives eller risikerer at blive videre-
formidlet til ikke blot en anden fami-
lie, men somme tider to eller tre
yderligere ejere. 

Derfor har hundeadfærdsspecia-

list Dorthe Odefey fra Dyreadfærds-
centeret i Tjæreborg besluttet sig
for at gøre en indsats for de dyr, der
skal væk fra deres familier. 

– Når jeg nu ikke kan tage dem al-
le sammen selv, vil jeg gøre mit til, at
de redder livet og i anden ombæring
kommer i hænderne på nogle men-
nesker, der virkelig vil dem og har
overskud til at have dem. Jeg har
hørt for mange triste historier på det
seneste om raske dyr, der enten af-
lives eller kommer de forkerte ste-
der hen, siger hun.

Kontaktes jævnligt
Derfor kan borgere nu kontakte
Dorthe Odefey, som via sin hjemme-
side vil søge efter nye ejere til hun-
dene. 

– Og jeg ved, de er der, for jeg kon-
taktes jævnligt at folk, der gerne vil
have en hund, som andre vil af med,
siger hun.

For et symbolsk beløb lægges
hundene ud på Dyreadfærdscente-
rets hjemmeside, og Dorthe Odefey
påtager sig kontakten til de menne-
sker, der søger en hund, interviewer
dem og arrangerer så et møde. 

– Vi skal være helt sikre på, at hun-
den og de nye ejere passer sammen,

for det er ulykkeligt nok for hunden,
at den skal skifte hjem, og det skal
ikke ske en tredje gang. Desuden
skal de nye ejere tilmelde sig eneti-
mer eller et hold, så de kan få viden
om hundens adfærd, siger Dorthe
Odefey.

Hundespecialist vil hjælpe med
adoption af uønskede hunde
FORMIDLING: Hundead-
færdsspecialist Dorthe
Odefey fra Tjæreborg vil
gøre en indsats for, at bort-
adoptioner af hunde bliver
så lykkelige som muligt. 

Af Heidi Bjerre-Christensen
Tlf. 7912 4631, hbc@jv.dk

Dorthe Odefey vil
prøve at forhindre, at
ellers raske hunde
skal lade livet, fordi
deres ejere må skille
sig af med dem. Hun
vil finde nye familier
til hundene.
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■ SPECIALISTEN
Dorthe Odefey kan kontaktes på telefonnummer 2291 6776. 
Dorthe Odefey skiftede i 2003 karriere og tog den tre og et halvt år lange
uddannelse til Holistisk Hundeadfærdsspecialist og click træner. Hun kunne
den 1. sep. 2006 etablere sig som selvstændig hundeadfærdsspecialist og
åbnede i den forbindelse Dyreadfærdscenteret i Tjæreborg.

■ KONTAKT
Dorthe Odefey kan kontaktes på telefonnummer 2291 6776, og man kan
læse mere på hendes hjemmeside www.odefey.dk, hvor den første dejlige
hund allerede søger nyt hjem.


