THERAPIE VOOR LORRE
Overspannen ara’s naar ’papegaaienvrouwtje’
door ANNEMIEK PAPING
SCHAGEN, dinsdag
Is uw ara gestrest of ronduit
onuitstaanbaar of vertoont uw
kromsnavel andersoortige kuren?
Breng uw gevederde vriendje dan
naar Hermine Assenbroek (54) en
binnen de kortste keren heeft het
’papegaaienvrouwtje’ uit Schagen
uw ’probleemvogel’ weer keurig
in het gareel.
’Die beestjes zijn zo slim’

• ’Papegaaienfluisteraar’ Hermine
Assenbroek in actie. „Papegaaien moet je
niet opsluiten in een klein kooitje.”
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Zo’n 35 jaar geleden kreeg Hermine
haar eerste papegaai cadeau en
sindsdien zijn de bontgekleurde
vogels ’haar passie’. „Je moet er wel
een beetje gek voor zijn”, lacht
Hermine die haar halve huiskamer
heeft opgeofferd aan haar ’kippies’.
Regelmatig zet ze haar papegaaien
in een oude kinderwagen voor een
wandeling. „Dat vinden ze heerlijk.
Papegaaien moet je niet opsluiten in
een klein kooitje. Het zijn
intelligente dieren met het verstand
van een kleuter. Als je een kind in
een hokje stopt zonder speelgoed
raakt het gefrustreerd. Dat geldt ook
voor papegaaien: ze worden
agressief, gaan bijten of pijnigen
zichzelf door zich kaal te plukken.”
Met heel veel geduld en aandacht
weet Hermine doorgedraaide
papegaaien weer tot rust te
brengen. Zoals ook de dertig jaar
oude grijze roodstaart die een
maand geleden bij haar werd
gebracht omdat zijn bazinnetje
bang was geworden van het
gestreste, agressieve dier. „Binnen
een week zat hij op mijn hand en
inmiddels is hij zo tam dat hij, net
als mijn andere papegaaien, om
de dag onder de douche gaat.

In Schagen is het papegaaienvrouwtje
inmiddels een bezienswaardigheid.
„Vooral de toeristen vinden het prachtig
en ze maken dikwijls foto’s van het
beestenspul in de kinderwagen.”
Droom
Maar Hermine koestert grotere
plannen dan een carrière als
fotomodel. Ze gaat haar huis
openstellen voor de behandeling van
papegaaien met gedragsproblemen
en voor vakantieopvang. „Verder wil
ik mensen die bang zijn voor hun
papegaai, over hun angst heen helpen
en gefrustreerde papegaaien genezen.
Veel mensen weten me al te vinden
via de website
www.papegaaienvrouwtje.nl. Maar
mijn grote droom is een klein
winkeltje waar ik in papegaaien kan
handelen en waar ik mijn kennis over
deze prachtige dieren kan uitdragen.”
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Vooral als het warm is, genieten
mijn ’kippies’ daar erg van. En hij
gaat graag mee een blokje om.”
Ervaring
Hermine benadrukt dat ze geen
vogelarts is. „Een zieke vogel kan ik
niet genezen, maar door mijn
jarenlange ervaring weet ik er wél
veel van. Gedragsproblemen bij een
papegaai pak ik anders aan dan de
gemiddelde deskundigen. Die
vinden dat je negatief gedrag van
een papegaai, zoals bijten of krijsen,
moet negeren. Ik geef ze een
reprimande en gebruik daarbij mijn
stem, lichaamstaal of
gezichtsuitdrukking. Die beestjes zijn
zo slim, dat begrijpen ze prima.”

Volgende kolom

