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Hondenschool F.O. verzorgt groeps- en privélessen en komt bij mensen thuis

“De nadruk ligt meer op sociale
vaardigheden dan op de kunstjes”
besluiten tot de aanschaf van een hond. Wellicht dat het iets te maken heeft met corona en de
hang naar meer quality time met het gezin. Ook de in Heino gevestigde Hondenschool F.O. ziet
dat er meer vraag is naar puppy- en puberlessen.
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