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 Nieuws: ELKE aanwezig op Podencodag 2009 !  

  
 

Podencodag 2009: 20 juni te AMERSFOORT van 11 - 16 uur 
Op het laatste moment hebben we voor Elke via een relatie een sterk gereduceerd ticket kunnen krijgen
zodat zij ook aanwezig zal zijn op de Podencodag 2009. Elke zou het ontzettend leuk vinden om de door
haar geplaatste honden hier terug te zien. 

Voor deze dag nodig ik u en uw viervoeter(s) dan ook van harte uit. Uw honden zijn ook welkom als zij geen
Podenco’s of windhonden zijn en / of niet uit het buitenland komen.

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 Judy Kleinbongardt de jaarlijkse Podenco dag welke dit jaar wederom in Amersfoort plaatsvindt.

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 kunt
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 heeft kunt u graag meenemen, voor verkoop op de vlooienmarkt, voor de stichting ATAR.

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

Onze laatste podenco aanwinsten.. 
Recent werd Elke gebeld dat alle op dat moment in het dodingstation verblijvende honden de volgende dag
zouden worden ingeslapen. Elke trof daar een hoogzwangere Podenco, Syra, en kon het niet over haar hart
verkrijgen Syra niet mee te nemen. Vooral omdat de intentie was om Syra eerst te laten bevallen, haar
pupjes aan jagers te verkopen en dan Syra alsnog te laten inslapen.
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Inmiddels is Syra op de Fuertedogs finca bevallen van 6 pups waarvan er 4 levend zijn. Het gaat om 3
reutjes en 1 teefje. Syra is een goede moeder en een lieve hond en heeft ondanks de nodige bagage uit het
verleden toch het vertrouwen in de mens niet verloren. Ze is erg aanhankelijk en dankbaar voor de zorg en
aandacht die ze krijgt. Bovenstaand foto's van Nathan, Nash, Nata en Nando. Uiteraard zijn
adoptieaanvragen of ondersteuning via het adoptie op afstand programma zeer welkom.

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

Podenco Tila.. 
Tila, een Podenco pup, geboren begin februari 2009 heeft al gelijk de nodige ellende meegemaakt. Haar
eerste baasje trapte per ongeluk haar voorpoot kapot en wilde haar afmaken want ze voldeed daarmee niet
meer voor de jacht.
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De buurman van Elke, ook een jager, vond dat sneu en wilde het hondje wel hebben want het kwam voort uit
de beste lijn van jachthonden. De voorpoot was inmiddels al verkeerd aangegegroeid en toen is
deze opnieuw door de jagers zelf gebroken. Vervolgen hebben ze het met een amateuristisch gipsverband
omringt. Omdat Tila moeite had met alleen te zijn op het terrein van de buurman kwam zij aanhinkelen met
haar gipspootje op de finca van Elke.

Het arme beest zat van neus tot staart onder de kippenvlooien. Het was uren werk haar weer stuk voor stuk
te ontdoen van alle vlooien.

Tot overmaat van ramp brak Tila, erg enthiousiast als ze is, kort daarna tijdens een klimpartijtje haar
dijbeen. Ook dit werd door de buurman met een paar houtjes en wat gips professorisch gerepareerd. Omdat
Elke er geen vertrouwen in had liet zij een röntgenopname maken waaruit bleek dat het bot haaks op elkaar
stond en onmogelijk goed aan elkaar kon groeien zonder operatie.

Vandaar dat Tila inmiddels op 2 juni met spoed een operatie heeft ondergaan. Tila kreeg een metalen
plaatje in haar dijbeen en de verwachting was dat het bot binnen 6 weken op de juiste manier aan elkaar zou
groeien.  Het zat Tila echter nog steeds niet mee. Elke had er geen vertrouwen in, dus ging zij opnieuw met
Tila naar de dierenarts. 

Het was inderdaad een gevoel wat juist bleek te zijn. Omdat bleek dat er twee schroefjes van het metalen
plaatje waren losgekomen moest Tila op 11 juni wederom aan het zelfde been geopereerd worden. Arme
Tila....

Hopelijk geneest het bot nu voorspoedig. Het positieve van al de trieste gebeurtenissen met Tila is
misschien wel dat de buurman haar ook heeft afgedankt en dat Tila nu een leven aan de ketting als
jachthond wordt bespaard.

Tila is een ontzettend lief en aanhankelijk beestje dat ondanks haar pijn zeer positief en vrolijk in het leven
staat. Haar schouderhoogte is momenteel 49 cm en ze groeit als kool.

Helaas is de voorpoot van Tila verkeerd aan elkaar gegroeid door het ondeskundig aangelegde gipsverband.
Omdat ze nog zo jong is zou het beter zijn om terzijnertijd ook deze poot opnieuw te breken zodat ze een
leven zonder pijn en gewrichtsproblemen tegemoet kan zien. Vandaar dat sponsors van harte welkom
zouden zijn om te helpen met het betalen van de enorme medische kosten van Tila.

"You cannot save the dogs of the whole world, 
but you can save the whole world of ONE dog!"

Met vriendelijke groeten, Elke Kaaskooper

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

De Podenco - een bijzondere huisgenoot 
In opvolging op haar eerdere boeken “Mijn leven met honden”, deel 1 en 2, en “Alle riemen los!” is Judy
Kleinbongardt weer druk in de weer geweest en inmiddels ligt haar eerste Podenco boek bij de drukker en
is binnenkort verkrijgbaar.

Het is het eerste Nederlandstalige boek over dit ras; geen theoretische beschouwingen (hoewel natuurlijk
geschiedenis en rasstandaard aan de orde komen), maar een praktijk georiënteerd boek met
achtergrondinformatie, veel praktische tips en ervaringsberichten en schitterende kleurenfoto’s.

Het is de bedoeling dat het informatief is voor mensen die het ras nog niet kennen,
maar ook leuk en nuttig om te lezen (en te bekijken!) voor mensen die al een
Podenco hebben. Het boek wordt een paperback met gelamineerde kaft en vele
kleurenfoto’s.

Het boek is onder andere via Stichting Fuertedogs te bestellen voor EUR 18,95(excl.
verzendkosten). Van ieder via onze stichting verkocht boek vloeit de winst terug naar
Stichting Fuertedogs. Een fantastisch initiatief van Judy! 
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Heeft u interesse in het Podenco boek waarbij u meteen ons werk steunt
voor hondjes als Tila en vele anderen, stuur dan een mailtje naar
patrick@fuertedogs.com met daarin uw adresgegevens.

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.

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.

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

Stichting Fuertedogs
http://www.fuertedogs.com
Rekeningnummer: 52.82.62.289 
T.N.V. Stichting FUERTEDOGS te Barendrecht
IBAN: NL42ABNA0528262289
BIC:ABNANL2A
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