Hoe kunt u helpen?

1. Help ter plekke met het verzorgen van de honden
2. Help ter plekke met het opknappen van de finca
3. Betaal een castratie / sterilisatie
4. Vlieg een hond mee naar NL
5. Sponsor een hondenhok
6. Schenk een zak voer
7. Adoptie op afstand
8. Donaties

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon Nederland:
Carola Wijnands
Tel. +31-610931989
E-mail: carola@fuertedogs.com
Contactpersoon Fuerteventura:
Elke Kaaskooper
Tel. +34-627715711
E-mail: elke@fuertedogs.com

Voor een beter hondenleven
op Fuerteventura!

Op onze website www.fuertedogs.com kunt u
veel meer informatie vinden, onder meer prachtige foto’s en
beschrijvingen van alle honden die bij Elke verblijven
Stichting Fuertedogs te Barendrecht
ABN-AMRO rek.nr. 52.82.62.289
IBAN nummer: NL42ABNA0528262289, BIC: ABNANL2A
Kvk. Nr. 24445414 Rotterdam

“You cannot save the dogs of the world, but you can
save the world of one dog!”

Adopteer prachtige
Podenco’s en andere Spaanse
honden

De Stichting Fuertedogs is een Nederlandse stichting die tot doel
heeft de hondenopvang van Elke Kaaskooper op Fuerteventura te
ondersteunen. Het gaat daarbij zowel om financiële als om praktische
steun. Wij willen niet één van de vele stichtingen op dit gebied zijn
maar ons profileren als onafhankelijke, professionele stichting die
zich inzet voor de door Elke opgevangen honden. Ook willen
we informatie geven over de Podenco Canario, zoals zo
vele jachthonden lief en vrolijk van aard. Dit ras
geniet nog te weinig bekendheid in Nederland
en buurlanden, waardoor ze qua plaatsing o.i.
vaak geheel onterecht achterlopen bij onze
andere honden, waarvan een flink aantal al
letterlijk ‘een goede landing’ in Nederland,
België en Duitsland heeft kunnen maken.

Ook de mensen die hun hond niet meer willen, kunnen deze zo afgeven bij
de dodingscentra.
Afhankelijk van het aantal honden in de betreffende “perrera” worden
de honden dan gewoonlijk na 10 tot 20 dagen zonder pardon afgemaakt,
meestal op een dieronvriendelijke wijze.

Wat doet Elke?
Elke verblijft sinds 2002 op Fuerteventura en heeft
zich het lot van de honden altijd erg aangetrokken
en door de jaren heen daarom getracht om zoveel
mogelijk noodlijdende dieren te helpen. Gemiddeld
lopen er zo rond de 50 honden bij Elke rond. Elke
is er in geslaagd om voor het huisvesten van deze
honden een verwaarloosd landgoed te huren met

Waarom Fuerteventura?

geweldige mogelijkheden. Stap voor stap is ze bezig

Honden in Spanje en dus ook op Fuerteventura leven

om een degelijke hondenopvang te realiseren, een enorm

vaak onder barre omstandigheden. Zonder de lokale

karwei naast de gewone dagelijkse verzorging van zo´n

ware dierenliefhebber te kort te willen doen, blijft de Spaanse
mentaliteit t.o.v. dieren vaak zeer bedroevend. Vooral ook de Podenco

grote groep honden.

Canario, de voor de Canarische Eilanden zo kenmerkende jachthond,

Wat staat er op de agenda?

heeft het zwaar te verduren. Slechts 12 zondagen per jaar mag er gejaagd

Vooral voor het opknappen van de jarenlang verwaarloosde finca en

worden. De rest van het jaar worden deze honden verwaarloosd, liggen

het geschikt maken van het stuk land voor de honden is praktische en

ze te vegeteren aan te korte kettingen zonder

financiële hulp nodig. Zo is onlangs de zo broodnodige omheining middels

bescherming tegen de felle Canarische zon,

donaties bij elkaar gebracht en door vrijwilligers geplaatst. Maar er is nog

met te weinig of zelfs geen water en/of
voer. Vaak genoeg worden ze dood aan
de ketting gevonden. Overleven ze

• wind- en waterdicht maken van het dak
• aanleggen van voldoende elektra en noodzakelijke verlichting

het wel tot de volgende jacht dan

• storten van vloeren en betegelen van terrassen

sterven ze vaak door gebrek aan

• plaatsen van deuren en stukadoren van afgebrokkelde muren

voorbereiding en training of worden

• opknappen hondenverblijven

ze als de prestaties uitblijven zonder

• hondenhokken maken en plaatsen voor benodigde schaduw tegen de

pardon afgeschoten, opgehangen,
in brand gestoken of gewoon ergens
achtergelaten

om

te

verhongeren.

Maar ook andere hondenrassen hebben het
moeilijk op Fuerteventura. De gemeente heeft op
Fuerteventura 3 zogenaamde dodingstations. Alle honden die op straat
dwalen worden door speciale hondenvangers van de gemeente gevangen
en in zo’n centrum gestopt.

veel meer te doen:

hete zon
• aanschaf medicijnen, ontwormingskuren, antivlooienmiddelen
• aanschaf inentingen, paspoorten, chips
• castratie / sterilisatie van alle op de finca
rondlopende honden
• aanschaf van waterpomp voor aanwezige
waterbron

