GreytNews 15 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 21 mei 2009.
Hartelijk dank voor uw donatie!
Het feit dat u deze GreytNews ontvangt betekent dat u ook voor 2009 een jaardonatie hebt gedaan of op een andere wijze met een bedrag van
minimaal 17,50 euro (bijvoorbeeld het Medisch Noodfonds) onze stichting heeft gesteund. In deze tijd van financiële malaise is het voor heel veel
mensen vaak een kwestie van prioriteiten stellen. En dan zijn donaties vaak de eerste zaken die sneuvelen. U hebt dat niet gedaan en dat vinden
wij grandioos!

Uit de Adoptie-hoek
Crisis, hoe zo crisis: dat is aan de adopties niet te merken! De eerste 5 maanden hebben al 60 honden hun
weg gevonden naar hun nieuwe families in Nederland en België, beduidend meer dan vorig jaar om deze tijd.
Mede dankzij uw reacties op de oproep om vluchten vanuit Spanje aan te melden, zijn deze de laatste
maand(en) veelvuldig aangeboden, dus dat maakt dat onze Galgo's ook sneller in Nederland en België zijn.
Uiteraard willen wij ook op deze plaats iedereen hartelijk bedanken voor de medewerking! En we hopen
natuurlijk dat er nog vele vluchten zullen volgen, dus blijf ze aanmelden s.v.p.
Door de vele adopties krijgen onze dames in de Nazorg het extra druk en is er uitgekeken naar een goede
uitbreiding om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Deze is gevonden in de persoon van Joke Langeveld,
al jaren een enthousiaste "pleegmoeder" en zelf ook de trotse bezitster van een drietal Galgo's. Zij neemt de
pleegzorg over van Vicky die zich dan weer helemaal kan inzetten voor de nazorg van haar adoptiehondjes.
Bij deze nogmaals van harte welkom Joke en Vicky bedankt voor de goede zorg de afgelopen maanden!
Inmiddels is ook het eerste hondje, Sissi, van de voor ons nieuwe shelter in Ayamonte in Nederland
aangekomen. Samen met Ara vloog zij vorige week vanaf Faro (Portugal), ook nieuw voor ons, naar
Schiphol.
Ayamonte ligt dichtbij de Spaans-Portugese grens en net over die grens ligt de luchthaven Faro. De afstand
vanuit Sevilla naar Faro is ongeveer gelijk aan die van Sevilla naar Malaga, dus nu Sissi de weg heeft
gebaand hopen we dat er vanuit Ayamonte en via deze extra route nog veel meer zullen volgen.
Even voorstellen: Gina
Ik ben Gina; vroeger heette ik Pina, maar mijn nieuwe baasjes houden kennelijk meer van de G dan van de
P. Enfin, eerst zat ik bij een baas in Spanje. Daar had ik het niet zo best, daarom ben ik maar gevlucht. Ik
denk dat ik jarenlang gezworven heb in de heuvels en door de bossen, maar ik ben niet zo goed in tellen,
dus hoe lang dat duurde weet ik niet precies. Wat heb ik het toen heet, soms koud en vaak nat gehad, en
wat had ik aldoor een honger. De enige waar ik het een beetje mee kon vinden was een ezel, voor de rest
vertrouwde ik niemand meer. Toen hebben mensen me gevangen, ze hebben met een verdovingsgeweer op
me geschoten, dat was foute boel, en toen zat ik opeens in Nederland!
Ik was hartstikke bang. Mijn pleegmoeder was heel lief maar ze werd ziek. Toen moest ik met spoed naar
een ander pleeggezin, maar die mensen moesten eerst nog op vakantie. Toen mocht ik twee weken logeren
bij mijn nieuwe baasjes. Die schrokken wel een beetje van mij, want ik was zo verschrikkelijk bang, dat ik de
hele dag met wijd opengesperde ogen ergens in een hoekje lag. Ik schrok al van een boom, een stukje
papier, een fiets, laat staan van mensen. Mijn pleeg-baasjes waren bang dat niemand mij zou willen
adopteren en toen zeiden ze zomaar tegen mij: ‘jij blijft altijd bij ons, hoe bang je ook bent’. Nu, na precies

een jaar (ze hebben me leren tellen) ben ik nog maar een beetje bang, het gaat gewoon veel beter, alleen
de mannetjesbaas is een nog een heel klein beetje eng. En ik ben de beste maatjes met mijn twee super
vriendinnen-galgo’s Sammie en Trizzie, daar kan je soms heel leuk mee spelen of lekker tegenaan liggen.
Ik vind het eten lekker, ik slaap ’s nachts heerlijk onder m’n deken en het gaat toch iedere week weer een
stukje beter met me. Ik denk dat ik over een tijdje eigenlijk niet meer bang ben, zodat ik ook niet meer af
en toe van de zenuwen een plasje of iets anders in de hoek van de kamer doe. Het is heel gek, maar mijn
baasjes zijn nooit boos op mij. Over een tijdje laat ik jullie weten hoe het verder met mij gaat.
Heel veel liefs van Gina.
ARA !!
Bienvenue Ara: welkom!!
De kleine meid is goed aangekomen. Elle est vraiment adorable! Ara is opvallend kalm en ze begroet ons
allemaal met kusjes. Ze is wel hongerig en ze gaat meteen een handtas plunderen... met succes. In de auto
wordt zij met verbazing ontvangen door de andere honden. Op het rit naar huis sabbelt Ara aan het oor van
mijn medepassagier, heel lief! Thuis gaat ze meteen de tuin in en ze is gefascineerd door het natte gras en
alle planten, dus snuffelen en snuiven maar, want alles is nieuw.
Wel even paniek in de tent … een trap naar boven! Uiteindelijk draag ik haar drie hoog naar boven. Na een
tijdje aan mij hand te hebben geknabbeld springt ze op bed en na een paar draaien valt ze als een blok in
slaap. De volgende ochtend draag ik haar naar beneden, ze is helemaal verstijfd van de angst. Maar eenmaal
beneden is het grote pret, katten, honden, mensen: iedereen móét meespelen, wat is ze blij!
Madame Emi kijkt haar heel rustig aan met een blik van ‘wat is dit nu voor een druk kind’, Zebedee vindt
haar leuk, maar een beetje eng, arme oude Zina reageert nergens op, maar ‘oma' laat meteen zien dat zij
nog steeds de baas is en ze jaagt Ara weg van de etensbak. De anderen weten dat al lang, oude dames gaan
vóór!
De trap áf gaat nu nog steeds niet, haar 'zwevend achterwerk’ is niet zo stabiel en Ara is gewoon bang dat ze
valt. Ara ziet er fragiel uit, maar ze kan verrassend goed omgaan met haar lamme poot. Plassen en poepen
gaat een beetje onhandig op drie poten, maar ze redt zich goed. Als zij zich gefrustreerd of belemmerd voelt
gaat zij aan dingen knabbelen, dus niets is veilig binnen haar bereik, alles wordt opgeraapt en naar haar plek
op de bank gebracht. Maar ze is ongelooflijk zoet, onschuldig, kinds, lief, angstig, speels, mooi, noem maar
op, kortom een betoverend dier!

Wat is Ara eigenlijk snel aangepast en ingeburgerd, het lijkt alsof zij hier al jaren woont. Dus als wij haar
echt zindelijk maken en het blaffen afleren hebben wij een 'wonderkind' in ons midden.
Ik wil alle mensen van Greyhounds Rescue Holland bedanken: de mensen in Spanje die zo goed voor haar
hebben gezorgd, het adoptieteam, de mevrouw die haar heeft meegenomen, de mensen die weer op
Schiphol klaar stonden en vooral ook de gulle gevers voor haar operaties, kortom alle fantastische mensen
die dit voor Ara mogelijk hebben gemaakt.
Simon, Madane Emi, Oma Zina, Zebedee en 'baby' Ara!

Nieuwe spulletjes in onze Shop!
Weer een exclusief product bij Greyhounds Rescue Holland. Nieuw in onze shop: GRH Galgo Signaalbordjes,
zo laat u zien waar u voor staat! Leuk voor in de auto, op de koelkast, op uw pc. Met zes verschillende
teksten verkrijgbaar. En de bekende GRH Telefoonhoesjes zijn nu - behalve in zwart en oranje - ook in
rood en blauw beschikbaar. Leuk om te hebben, leuk om cadeau te geven! En de prachtige collectie
halsbandkwastjes is uitgebreid. Dus ga eens leuk shoppen bij GRH!

Wandelgebieden
In de vorige GreytNews vroegen wij u om uw ervaringen door te geven met losloop wandelgebieden. Nou,
daar hebt u flink op gereageerd! Inmiddels hebben wij alle inzendingen vermeld op een speciale pagina
"wandelgebieden" onder Activiteiten op onze website. Dus, hebt u zin eens gezellig te gaan wandelen en
bent u het vaste rondje in uw vaste omgeving zat, probeer dan eens een van deze wandelgebieden.

Jaardonaties
Sinds eind vorig jaar worden we dagelijks rond de oren geslagen met slecht nieuws over de CRISIS. Met een
bang hartje hebben we dan ook de aangekondigde verandering, namelijk het donateur zijn loopt vanaf nu
per kalenderjaar, doorgevoerd. Dit betekent dat we in januari alle donateurs gevraagd hebben om hun
jaardonatie voor 2009 te voldoen, een verzoek dat zonodig gevolgd werd door een herinnering in maart en
april.
Zoals eerder gezegd waren we zeer benieuwd naar het eindresultaat. We gaan u niet langer in spanning
laten zodat we met trots kunnen melden dat de ontvangen reguliere donaties voor het jaar 2009 die van het
jaar 2008, ondanks de vermaledijde crisis, met 10 % hebben overtroffen ! We zijn dan ook terecht trots op
u, onze donateurs.
Medisch Noodfonds
Tot op heden hebben wij van u donaties, bestemd voor ons Medisch Noodfonds, ontvangen op onze
bankrekening 66.87.62.810 waarvoor onze dank. Om kosten te besparen hebt het bestuur besloten het
aantal bankrekeningen te reduceren tot het minimum, zodat de bankkosten ook tot een minimum beperkt
blijven. Daarom is dan ook de rekening 66.87.62.810 opgeheven.
Wij vragen u uw toekomstige Medisch Noodfonds donaties te storten op rekening 66.38.66.079 onder
vermelding van "Medisch Noodfonds". Wilt u bij donaties vanuit buiten Nederland tevens het IBAN nummer
NL94 INGB 0683 8660 79 en de BIC code INGBNL2A vermelden?

Sjakie
Iedere keer als Sjakie hier aankomt met hondjes, brengt Sjakie ook de 14 benches mee waarin de hondjes
vervoerd zijn en dat betekent 14 benches minder in Spanje. 14 benches die in Nederland staan te staan
totdat Sjakie ze een volgende keer weer meeneemt. Tevens is ons de afgelopen jaren gebleken dat Sjakie in
Nederland zelden gebruikt wordt, hetgeen de (vaste) kosten aan verzekering en wegenbelasting nauwelijks
rechtvaardigt. Dit terwijl de shelters in Spanje ook regelmatig kosten moeten maken om hondjes te
vervoeren.
Daarom is besloten om Sjakie als vaste standplaats Spanje/Sevilla te geven in plaats van
Nederland/Cromvoirt. Een transport met Sjakie brengt dan op de heenreis honden mee en op de terugweg
(naar Spanje dus) hulpgoederen en benches (incl. de benches van de heenreis). Dit besluit past prima in ons
beleid om zo veel mogelijk directe steun te verlenen aan de honden. Zie ook het artikel op onze website met
alle overwegingen. Voor de goede orde: Sjakie blijft eigendom van de stichting, wordt in Spanje
geregistreerd op onze naam en de vaste kosten voor Sjakie zijn uiteraard ook voor onze rekening.
Toch zullen we ook hier over mogelijkheden moeten beschikken om zo nu en dan hulpgoederen op te halen.
Daarvoor zal een aanhangwagen worden aangeschaft zodat wij onverkort in Nederland (en België) kunnen
blijven inzamelen. Uiteraard hebben we onze plannen afgestemd met Spanje: zitten ze hier eigenlijk wel op
te wachten. Nou, daar kunnen we kort over zijn, zij vinden het in één woord: geweldig!
De verwachting is dat Sjakie in juni vol met benches en hulpgoederen naar Spanje vertrekt.

Opbrengst Kunstveiling
Wat een leuk initiatief van Mieke van Erp en Elsbeth Endel waar wij dan ook graag aan hebben meegewerkt,
ondermeer door een aantal "kunstschatten" uit onze collectie te schenken (zie het verslag op onze website).
En wat een mooi resultaat heeft deze kunstveiling opgeleverd: 3850 euro. Inmiddels zijn beide
initiatiefneemsters er zo ongeveer wel uit waar dit geld aan besteed gaat worden. Ondermeer zal dat aan
vangkooien zijn en is het niet alleraardigst dat een van die kooien aan GRH wordt geschonken voor gebruik
in Spanje !

Evenementen
U hebt het vast wel gelezen op onze evenementenpagina: op 20 juni is er de jaarlijkse Podencodag. Altijd
een heel gezellige bijeenkomst van verschillende (windhonden) rassen. Wij zullen daar ook aanwezig zijn.
Tevens zullen wij met een klein standje het Pinksterconcours (hippisch evenment) in Maasdijk bijwonen.
Uiteraard zult u na afloop van beide evenementen het verslag op onze website kunnen teruglezen.

Toen en nu: Arturo
Herinnert u zich de verschrikkelijke foto's van Arturo nog, begin dit jaar op onze homepage?

Niemand wist of deze hond het wel zou halen, zo mager en zo slecht was Arturo er aan toe! De wil om te
leven was niet echt meer aanwezig. Dankzij de sponsoring van een lief echtpaar en de goede zorgen in
Spanje knapte Arturo op en kon eindelijk naar Nederland verhuizen.
Op de foto's hiernaast en hieronder ziet u Arturo, nog maar een maand in Nederland en al stralend en vol
goede moed kijkt hij de wereld in.

Arturo heeft weer zin in het leven.!

Vrijwilliger aan het woord: Hadewij Boers
Hallo allemaal, aan mij is gevraagd om het spits af te bijten in deze nieuwe rubriek van de GreytNews, nou
daar gaat-ie dan ... Mijn naam is Hadewij Boers en ik ben vrijwilliger bij GRH. Samen met Babeth zorg ik
voor de adopties en sinds maart 2009 ben ik tevens bestuurslid van de stichting.
Twee en een half jaar geleden las ik in de Wraf een artikel over de Galgo dat me zeer aangreep. Ik wist wel
dat ze in Spanje anders omgaan met honden dan wij, maar dit wist ik niet. Het was het artikel van GRH over
de Galgo's en alle verschrikkelijke dingen die ze in Spanje meemaken.
Ik nam me voor zeker een galgo te adopteren, dan was er tenminste eentje weg uit die ellende! Ik had al
wat honden die geen trauma's hadden, dus een "zielige" kon er wel bij! U moet weten dat ik van huis uit
altijd met veel dieren ben opgegroeid; paarden, honden, katten, schapen, noem maar op er was bij ons altijd
wel een plaatsje!
Zo dus contact met GRH gezocht. Na een huisbezoek kwam Juanes, een pup van ongeveer 3 maanden oud!
Speels, druk en erg lief. Hij heeft vanaf het eerste moment mijn hart gestolen.
Wat is nu leuker dan een Galgo......, juist twee Galgo's.... Jane kwam een paar maanden later.
Ik wilde graag meer doen voor de Galgo's en had me aangemeld als vrijwillger, zo ben ik bij de nazorg
gekomen. Later heb ik ook een pleeghondje opgevangen, Lola, maar ja na een week was ze ingeburgerd en
lag zo lekker met Jane en Juanes op de bank dat het toch wel zielig zou zijn om zo'n hondje weer weg te
moeten doen. Dus Lola bleef en ik neem geen pleeghonden meer, nou ja in geval van nood....
Mijn werk bij de stichting ging ik steeds leuker vinden en van het een kwam het ander, huisbezoeken,
adoptie, bestuur. De stichting en de Galgo zijn nu een groot en heerlijk deel van mijn leven.
Het belang van de Galgo zal altijd voorop staan en ik hoop dan ook nog lang bij de stichting te zijn om veel
Galgo's te kunnen helpen een goed tehuis in Nederland en België te vinden en adoptanten aan een fijne
hond!
Al met al heb ik nu meerdere Galgo's en geniet er van als ik s'morgens in de stal aan het werk ben en al mijn
honden rennend en spelend om me heen heb. Ik wil nooit meer zonder Galgo, als je eenmaal besmet bent
met het Galgo-virus....kom je er niet meer vanaf!
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