Verzonden: maandag 17 december 2007
Onderwerp: GreytNews (2)
De plaatjes in deze GreytNews kunnen helaas niet meer getoond worden.
De links werken echter (meestal) nog wel.







Emotionele Kerstwandeling.
Wordt pleeggezin !
Koud hé !
Vuurwerk.
Prettige feestdagen !

Emotionele Kerstwandeling.
Gisteren heeft u in grote getale gehoor gegeven aan de oproep om met uw geadopteerde galgo's
van de drie shelters El Refugio Escuela, Arca de Sevilla en El Buen Amigo naar Zeewolde te komen.
De aanwezige vrijwilligsters van deze shelters waren in tranen van blijdschap om zo veel van hun
hondjes terug te zien.
Een zeer geslaagde, druk bezochte en gezellige Kerstwandeling !
Lees verder het verslag op onze site.

Wordt pleeggezin !
Ons groepje pleeggezinnen kan altijd worden uitgebreid met nieuwe families! Vandaar deze
oproep.
Misschien hebt u er wel eens over nagedacht maar weet u niet precies wat het inhoudt om
pleeggezin te zijn.
Wel, heel kort samengevat komt het er op neer dat u een logeetje in huis krijgt. Voor hoe lang is
vooraf niet bekend. Dat varieert van enkele dagen tot enkele maanden. Hij/zij blijft bij u totdat
er een adoptie familie is gevonden.
Tot die tijd leert u de hond alvast de basisregels waaraan een Hollandse huishond zich moet
houden.
En dan komt het telefoontje dat er een familie is die uw logeetje wil adopteren! U bent blij maar
tegelijkertijd schrikt u zich een hoedje! Want dit betekent afscheid nemen!
Uit ervaring weten we dat afscheid nemen van je pleeghond, vooral de eerste keer, niet leuk is.
Daar hoeven we niet omheen te draaien. Zelfs al heb je heel veel pleeghonden in huis gehad, het
uitzwaaien zal altijd een vervelend moment blijven. Heel logisch. Het kan zelfs zijn dat u om die
reden geen pleeggezin wil zijn.
Maar ...
Waar we ook niet omheen draaien is het feit dat een pleeggezin een kans betekent voor een hond
om alvast naar Nederland te kunnen komen.
Een kans om weg te kunnen uit de hectiek van een shelter.
Een kans om in een rustige omgeving te herstellen van een operatie.
Een kans om door persoonlijke aandacht sneller alle narigheid te vergeten. En zo kunnen we nog
even doorgaan.
Wilt u meer info, bel of mail met het adoptieteam.
Enne ... momenteel hebben we vooral behoefte aan pleegfamilies waar geen bontjasjes, ofwel
katten, wonen

Koud hé !
Heeft u ook de kachel een graadje hoger gezet?
Zou de winter eindelijk zijn begonnen?
Dan is het verstandig om ook uw galgo tegen de kou te beschermen.
Want als het binnen in huis 20 gr. is en buiten 5 gr. (of minder) dan is dat een behoorlijk
temperatuurverschil.
Heb je een dun huidje en weinig vet, eh nou, dan zijn wandelingen in je blootje niet fijn.
Vooral 's ochtends en 's avonds wordt het bibberen.
Dus gewoon een jas aan!

Vuurwerk.
Nog ruim 2 weken te gaan en dan is 2007 alweer voorbij.
Dan knallen we met elkaar 2008 in.
Voor honden is dit de slechtste avond van het jaar.
Weet u zeker of heeft u het vermoeden dat uw hond een hele beroerde jaarwisseling zal hebben
vanwege de gillende keukenmeiden en aanverwante artikelen, vraag dan tijdig hulp en advies aan
uw dierenarts. Er zijn middeltjes waarmee al ruim 1 week van tevoren moet worden gestart om
het gewenste resultaat te krijgen, namelijk dat uw hond op een redelijke manier het nieuwe jaar
instapt.

Prettige feestdagen !
Het was weer een bewogen jaar.
Evenals vorige jaren is er ook dit jaar maar heel weinig verbeterd in de situatie voor de galgo in
Spanje. Dat merken onze vrienden en vriendinnen in Spanje aan de hoeveelheid op te vangen
galgo's. Dat merken wij hier aan het aantal ter adoptie aangeboden galgo's. Wij mogen ons
gelukkig prijzen met het groeiend aantal mensen in Nederland en in België dat onze stichting weet
te vinden. Niet alleen voor adoptie maar ook voor de steun in de vorm van een donatie.
Wij zijn u zeer erkentelijk voor die steun en hopen ook volgend jaar weer op u te mogen rekenen.
Wij wensen u en de uwen prettige feestdagen toe en voor straks een schitterend 2008 !!
Bestuur Stichting Greyhoundsrescue Holland.

