
IDEEËN 

DIERENPRAAT 
OKTOBER 2021

https://www.youtube.com/c/DierenpraatTV


HUISDIER IN HET ZONNETJE 
In deze rubriek zetten we dieren in het zonnetje. Britt of Floris

gaat langs bij mensen met mooie dieren verhalen. 

Hierbij kan je denken aan:

Hond heeft mens gered
Poes heeft ongeluk gehad is gered en kwam na weken
weer thuis
Hond is onmisbaar voor slechtziend iemand
Hond is beste vriendje voor gepest jongetje
Enzovoorts



BOERENPRAAT
Een serie over het reilen zeilen op de Boerderij. Britt en Floris leren
in deze serie hoe het boerderijleven er aan toe gaat. De ene week
leren ze koeien melken en stal uitmesten en de andere week zijn ze

erbij als er een lammetje wordt geboren.



In deze serie video’s
leren we alles over
verschillende dieren;
weetjes, tips&tricks en
wat deze dieren nodig
hebben in jouw huis of
tuin. Je krijgt hier echt
informatie over de dieren
zoals uit een
encyclopedie.

DE DIERENENCYCLOPEDIE:
HET GROTE DIERENBOEK

VALKPARKIET LANDSCHILDPAD

PYTHON PRACHTVINKEN



HET BUITENLEVEN!
In deze serie gaan we naar buiten. (Denk aan bouw een
nestkastje in jouw tuin, doe een tuinvogeltelling, ga op

tuin-/bossafari)



Er zijn afgelopen jaar 200.000 nieuwe hondenbezitters erbij
gekomen.

 
In deze serie zoeken we een nieuw baasje voor een hondje uit een

asiel.
 

We draaien een oproep video, hond zoekt baasje. In de volgende
video zien we Floris de hond met een mooi start verzorgpakket

afleveren bij zijn of haar nieuwe baasje.

BAASJE GEZOCHT



DE PUPPIES 
In deze serie volgen we puppies uit een nest.
Elke nieuwe baas krijgt een vlogcamera om dit
avontuur met hun nieuwe hondenvriendje vast te
leggen. 

We zien het nest en hoe de puppies uitvliegen.
Hoe is de kennismaking in het nieuwe huis? 
De puppy cursus etc



EEN DAGJE MET...
In deze serie loopt Floris een dagje mee achter
de schermen. Uiteraard helpt hij overal een
handje mee om het achter de schermen gevoel
te kunnen laten zien. In deze video’s is ook
ruimte voor fun. Floris moet natuurlijk alles nog
leren. Hierin laten we de trots voor de
organisatie zien. Hoe mooi om iedere dag met
en voor dieren te werken. 

MEET FLORIS



PIMP MY CAGE
In deze video’s kunnen klanten met hun dier en
hun hok naar de Dierenwinkel komen, waar ze
samen met Floris hun hok gaan pimpen. 

Konijnenhok, kippenhok, vissenkom.



In deze serie kan een kind zijn of haar hond aan ons
voorstellen.

Het kind vertelt over de hond en laat zien waarom zijn of
haar hond de leukste/liefste/beste van Nederland is.
Aan het eind van het seizoen wint de video met de meeste
views een jaar gratis hondenvoer.

Soort achterwerk in de kast.

DIT IS MIJN HOND



BEROEMDE BAASJES
In deze serie stellen bekende baasjes hun hond voor.

Floris gaat samen met de BN-er en zijn of haar hond wandelen en
vraagt uiteraard de BN-er het hemd van het lijf.
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