GreytNews 11 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 4 november 2008.
Deze GreytNews staat grotendeels in het licht van nieuwe zaken binnen de stichting.
Het logo, de website, de DA-gedragsdeskundigen maar ook onze provider die deze nieuwsbrief verzorgt is
gewijzigd.
U vindt op onze website een uitgebreide toelichting op deze ontwikkelingen.
En mocht u op- of aanmerkingen hebben over deze GreytNews: laat het ons weten door een emailtje te
zenden aan dit adres.

Nieuw logo/nieuwe site - Indien u de laatste weken op onze site heeft
gekeken dan kan het u nauwelijks ontgaan zijn dat er daar aandacht werd
gevraagd voor "iets". Wat dat precies zou zijn is tot vandaag een verrassing
gebleven. Vandaag introduceren wij het nieuwe logo van de stichting en de
vernieuwde website. Neem gerust eens een kijkje hoe dat er allemaal
uitziet!
Nieuwe gedragsdeskundigen - Wij prijzen ons gelukkig met de twee nieuwe
gedragsdeskundigen die zich als vrijwilligsters verbonden hebben aan onze
stichting. Marjolein en Hedy zijn beide gediplomeerde gedragsdeskundigen
en hebben een eigen praktijk. Zie hun website.
Daarnaast is Marjolein dierenarts assistente bij Dierenkliniek Van Zwol te
Vlaardingen en staat in contact met alle 4 aan de stichting verbonden
dierenklinieken.
Beide kunnen u adviseren in geval u gedrag- of medische vragen heeft.
Op onze website vindt u hier meer informatie over.
De Winner - In het weekend van 29 en 30 november vindt de Winner
plaats in de Rai in Amsterdam.
Traditiegetrouw staat onze stichting daar ook met een stand om aandacht te
vragen voor het leed van de galgo's in Spanje.
Korting op de entreeprijs is te verkrijgen via kortingsbonnen die te vinden
zijn op de website van de Winner.
Komt u ook?

De Kerstwandeling - Op veler verzoek zijn we dit jaar voor de
Kerstwandeling op zoek gegaan naar een centraal in Nederland gelegen
geschikte locatie. Dat is zowaar een moeilijke opgave als je met een meute
aan honden aankomt... Na lang zoeken hebben we er toch een gevonden: in
de mooie omgeving van Kootwijk op de Veluwe. De honden mogen daar los
op de zandvlate maar dienen aangelijnd te zijn het bos in verband met
aanwezig wild. Op zondag 21 december verzamelen we in het gezellige
restaurant 't Hilletje.
De eigenaar/kok van dit restaurant heeft een leuk voorstel voor ons: voor
een gering bedrag kan hij ons na afloop van de wandeling een heerlijke
schotel opdienen.
Meer informatie over tijden, routebeschrijving e.d. kunt u op onze website
vinden.

Transport Dijkstra - Het afgelopen weekend heeft het transportbedrijf
Dijkstra voor de tweede keer dit jaar een groot deel van de opgeslagen
hulpgoederen mee naar Spanje genomen. Door de zogenaamde "loze"
ruimte in de truck op te vullen met benches, hondenvoer, dekens, jasjes,
medicijnen enz. is er dit keer weer een volle Sjakie aan volume
getransporteerd. Dankjewel Aad!

Gulle donaties - De afgelopen maand zijn wij prettig verrast met donaties
die het gevolg waren van sympathisanten van de stichting. Eerst was daar
Carol Hartsema die met een opendag de gasten warm wist te maken voor
"ons" goede doel. En daarna waren het Amanda en Arnold die voor wereld
dierendag op 4 oktober spontaan langs de deur zijn gegaan met een
collectebus voor de stichting. Allemaal hartelijk dank voor jullie warme en
gulle bijdrage!
U kunt hun verhalen nalezen op onze website.
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