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Nieuwsbrief Stichting Fuertedogs 2-2009

Aan het woord: Elke Kaaskooper..
Hier even snel een paar regels vanaf finca Fuertedogs. Het is zoals gewoonlijk een
drukke boel, er lopen op het moment van schrijven 73 hondjes rond. Wederom is er
enorm veel positiefs te melden. Zo hebben weer vele hondjes de afgelopen tijd hun
definitieve thuis mogen vinden en hebben we dankzij de fantastische donaties van een
aantal zeer betrokken mensen de zo fel begeerde sproeikar kunnen aanschaffen. Allen
die dit mogelijk maakten, nogmaals enorm bedankt! We zijn hard bezig om het terrein
te behandelen wat zonder jullie bijdragen onbegonnen werk was.
Bovendien is er wederom een grote stap gezet met het herstellen van het dakwerk
waarvoor balken en dakpanelen werden gedoneerd door een zeer gulle heer. Veel dank.
Daarnaast kwam er ook veel hulp in de vorm van extra helpende handen. Onder andere
Gerda van der Togt die begin april een week naar de finca kwam, ze werd afgelost door
Rowanne van Rijn die sindsdien met groot enthousiasme en enorme inzet met het reilen
en zeilen op de finca helpt. Als ook Inco met zijn gouden klushandjes, Sigrid en Hans
van Kouwenhoven, Nicole en Deborah en leden van het Fuertedogs bestuur die allemaal
hun handen flink lieten wapperen tijdens hun bezoek aan de finca. Fantastisch, een
dikke pluim voor alle belangenloos ingezette handen. De toenemende golf van hulp,
zoveel financieel, moreel als in de vorm van helpende handen en spullen is
hartverwarmend en voor mij ook noodzakelijk om door te kunnen blijven gaan met mijn
missie: a better doglife on Fuerteventura!

In dat kader ben ik blij te kunnen vermelden dat er steeds meer mensen
bereid blijken te zijn om op afstand een fincahondje te ondersteunen. Als
er maar genoeg mensen iedere maand een hondje sponsoren komen we
samen een heel eind. Van mijn kant hoop ik binnenkort ook
daadwerkelijk toe te komen aan de beloofde feedback over de op afstand
geadopteerde hondjes. Dat is er de laatste tijd helaas bij ingeschoten
door alle drukte, excuses aan alle afstandsadoptanten alsook aan andere
mensen met onbeantwoorde mails.
Hopend op jullie blijvende betrokkenheid, wens ik iedereen alle goeds toe en spui ik
nogmaals mijn favoriete slogan :
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"You cannot save the dogs of the whole world,
but you can save the whole world of ONE dog!"
Stichting Fuertedogs: Elke Kaaskooper

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podencodag 2009: 20 juni a.s. te AMERSFOORT van 11 - 16 uur
Zoals bij u bekend heeft Stichting Fuertedogs speciale aandacht voor de Podenco. Deze
voor Spanje typerende hond wordt vooral ingezet voor de jacht. Om de Podenco onder
de aandacht te brengen organiseert de Stichting Spaanse Honden een jaarlijkse
Podenco dag welke dit jaar wederom in Amersfoort plaatsvindt.
Voor deze dag nodig ik u en uw viervoeter(s) van harte uit. Uw honden zijn ook welkom
als zij geen Podenco’s of windhonden zijn en / of niet uit het buitenland komen.

Op de Podencodag 2009 zal ook Stichting Fuertedogs met een stand
aanwezig zijn. Behalve diverse stands zal er ook een professionele
fotograaf aanwezig zijn (Greyhound Foundation) en een loterij worden
gehouden (Actie Zwerfhonden).
Kortom, wilt u een gezellig dagje uit met uw hond waar u elkaar en
ons weer een keer kan ontmoeten en ervaringen over en weer kunt
uitwisselen, kom dan naar Amersfoort!
Het adres: Hondensportvereniging/rugbyclub, Sportpark de Bokkeduinen, Barchman
Wuytierslaan 95 te Amersfoort.
Meer informatie en routebeschrijving: http://www.spaansehonden.info en voor een
impressie van 2008: http://www.mijnalbum.nl/Album=A7TZF3NO
Stichting Fuertedogs: Patrick Fassaert
P.s.: Als u nog overtollige dekens, handdoeken, halsbanden, riemen, metalen
voerbakken, plastic hondenmanden en medicijnen heeft, wilt u die dan meenemen?
Daar is dringend behoefte aan voor asielen in Kroatië en Turkije. Ook boeken die u over
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heeft kunt u graag meenemen, voor verkoop op de vlooienmarkt, voor de stichting
ATAR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn hond is in Spanje gechipt, moet ik mijn hond apart registreren?
Alle honden van Stichting Fuertedogs worden op Fuerteventura voorzien van een EU
paspoort en chip. Omdat een chipnummer zonder registratie geen enkele toegevoegde
waarde heeft is het van belang uw chipnummer ook in Nederland, België of Duitsland te
laten registreren om de kans op het terugvinden van uw huisdier bij vermissing groter
te maken.

Voor Nederland kunt u uw huisdier het beste laten registreren bij de NDG
(Nederlandse Databank Gezelschapdieren). De Stichting NDG is een
onafhankelijke databank die uitsluitend is opgericht met als doel een
goede huisdierenregistratie. Via de NDG website (http://www.ndg.nl)
kunt u alle gegevens invullen via het aanmeldingsformulier (kosten:
eenmalig EUR 4,50 voor een levenslange inschrijving). U kunt het
formulier ook invullen / verkrijgen bij uw dierenarts.
Belangrijk is dat NDG ook is aangesloten bij internationale zoekmachines
zoals PETMAXX en EUROPETNET (http://www.petmaxx.com en
http://www.europetnet.com).
Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen neem dan contact met
ons op dan zullen wij u zo goed mogelijk helpen met de
beantwoording.
Stichting Fuertedogs: Patrick Fassaert
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adoptie op Afstand: van levensbelang
Het adoptie op afstand programma is en blijft voor Stichting Fuertedogs (en dus voor
Elke) van zeer groot belang omdat niet iedere hond die we opvangen direct
herplaatsbaar is. Doordat ze mishandeld, ondervoed of verwaarloosd zijn is het nodig
dat ze een tijdje bij Elke verblijven. Voor sommige van hen is het zo erg dat ze
misschien wel nooit meer plaatsbaar zijn en dus de rest van hun leven op de finca
zullen moeten blijven. Op onze website staan alle aanwezige hondjes met hun
verhalen.
Ben je nog geen donateur of weet je mensen die ons willen helpen of donateur willen
worden om zo het werk van Elke te kunnen blijven voortzetten, surf dan naar onze site:
http://www.fuertedogs.com/index.php?page=adopteer. Eénmalige donaties zijn
natuurlijk ook van harte welkom. Uw hulp is essentieel voor het voortbestaan van finca
Fuertedogs.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Happy end: Rikki, een gouden hondje
Toen ik na zorgvuldige overwegingen besloot om een hondje te nemen ben ik een
aantal weken bezig geweest met zoeken naar een voor mij geschikt dier. Ik had
namelijk wel de eis dat het een klein formaat diertje moest zijn aangezien ik op een flat
woon zonder lift. Uiteindelijk ben ik via internet op de site van Fuertedogs
terechtgekomen. Ik kreeg een goede indruk over hoe de Stichting met het plaatsen van
de honden omging en besloot om regelmatig even een kijkje te nemen op de site.
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En na een week of 3 was het raak... ik zag een foto van pup Rikki en wist direct dat wij
bij elkaar hoorden. Zijn oogjes straalden een zachtaardigheid uit, vermengd met een
gezonde portie deugnieterij. Ik heb direct gereageerd en na een huisbezoek van de
Stichting werd er groen licht gegeven voor adoptie.
Inmiddels woont Rikki bij mij en hij overtreft mijn verwachtingen van het leven met een
hond. Het is een vrolijk diertje, erg speels en soms een deugniet. Maar ook is hij
vreselijk lief en komt graag een knuffel bij me halen. Zijn aanwezigheid brengt veel
vreugde in huis, het is gewoon geweldig om te zien hoe hij geniet van alles. En mijn
huishoudelijk klusjes zijn een stuk minder saai geworden sinds Rikki erg zijn best doet
om mij daarbij te helpen; stofdoek uitwapperen, was uit de machine halen, toiletrol
helemaal afrollen zodat ik dat niet meer hoef te doen etc. Soms haalt hij met olijke
ogen een leuke deugnietenstreek uit en moet ik moeite doen om niet hard te lachen.
Hij is echt een hondje naar mijn hart: een hele lieve en zachtaardige boef!
Volgende maand gaan we samen op puppycursus en ik ben benieuwd hoe hij dat vindt.
Ik denk dat hij het geweldig gaat vinden omdat hij alles leuk vindt wat wij samen
ondernemen of dat nu spelen, wandelen of vachtverzorging is; zolang wij samen iets
doen is hij dolgelukkig.
Regelmatig hou ik Elke en degenen die het huisbezoek hebben afgelegd op de hoogte
over hoe het met hem gaat en stuur soms foto's van Rikki. Het is leuk om hen te
kunnen vertellen dat het erg goed gaat en Rikki het leven als een groot feest
beschouwd. Je moet er toch niet aan denken dat zo'n diertje een ellendige dood zou
zijn gestorven in een dodingsstation. Voor mij is hij echt een gouden hondje!

Met vriendelijke groeten, Louise Bol
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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