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Over Hulpgoederen en Steunpunten
Over Hulpgoederen en Steunpunten Eén van de doelstellingen van onze stichting is het ondersteunen van de
shelters in Spanje met hulpgoederen. Niet alle hondjes worden geadopteerd, en we trekken ons het lot van de
achterblijvertjes natuurlijk ook aan.
Alles begint met een over Nederland verspreid netwerkje van inzameladressen. Zij stellen ruimte beschikbaar om
spullen die in hun regio aangeboden worden op te slaan. Vaak lobbyen zij ook actief, bv. bij dierenwinkels waar “na
een goed gesprek” wel eens zakken voer met een scheurtje, of net over datum, te ritselen zijn.
Dan moet het naar de opslag in Alphen. Sjakie kreeg het heen en weer, van Wieringerwaard tot Lewedorp, en alles
wat daartussen ligt. We hebben begin dit jaar de steunpunten hulpgoederen gevraagd of ze de spullen zelf konden
aanleveren bij evenementen van de GRH, of in Alphen of Almere. En is het niet fantastisch dat ze zeiden “Tuurlijk,
geen probleem, die wandelingen zijn zo gezellig, die willen we niet missen, en dan nemen we gelijk de
hulpgoederen mee”. Zo gaat Sjakie steeds weer met een volle buik terug naar Alphen.
Maar ……. Die volle buik werd één grote brij van spullen, in dozen, zakken of los. Bij de opslag was het steeds een
hele klus om alles te sorteren en overzichtelijk te verpakken. Toch is dat nodig om de spullen eerlijk en zoveel
mogelijk na ar behoefte te kunnen verdelen over de shelters. Kortom, dagen en dagen uitzoek-, sorteer- en
inpakwerk.
Dus….. nogmaals schoorvoetend aan de inzameladressen gevraagd…. Zouden jullie misschien alsjeblieft behalve
ruimte bieden, inzamelen en zelf aanleveren, ook nog eens alles willen sorteren en apart inpakken in
bananendozen (uniform en sterk), en last but not least de dozen etiketteren? En is het niet fantastisch dat deze
mensen WEER zeiden “Tuurlijk, geen probleem”; het is het verschil tussen

en
Dankzij de inzet van de steunpunten kunnen we doorgaan met hulpgoederen sturen, en het leven van de
achterblijvertjes een beetje leuker maken. Mensen van de steunpunten, bedankt!
En mocht u na het lezen van dit hele verhaal denken, dat is ook wel iets voor mij….. Even een mailtje
naar hulpgoederen@greyhoundsrescue.nl

Mulan en Roso (door Atty Jager)

Mam, hoe vind je deze hond? vraagt mijn 20-jarige dochter aan mij. Prachtig, zeg ik. Ze zijn allemaal even mooi en
even lief, is mijn antwoord ook nog.
Kon ik weten dat ik naar mijn toekomstige hond zat te kijken…….
Wat vooraf ging: onze kinderen Kelly (20), Ian (17) en Brynn (15) hadden bedacht dat ik maar weer eens een
hazewindje moest hebben. Ook omdat 1 van onze honden gaat verhuizen, samen met Kelly. Mijn vorige hazewind
Boy is na 13 jaar lief en leed gedeeld te hebben overleden aan leverkanker. Een hard gelag, want wat een hond
was dat…. Geweldig. Wij waren een team, een eenheid,. 4 Poten op 1 buik.
Maar ja, .......lees hier verder.

Sjakie weer op pad !
De organisatie voor het eerste transport van 2008 is klaar: 24 februari vertrekt Sjakie

weer naar Spanje. Cees en Ali en Sandra Baas zijn wederom onze pleisterplaatsen op de
heen en terugweg. Fantastisch !
Op dit moment staan er 10 hondjes op de passagierslijst maar de ervaring leert dat we
uiteindelijk helemaal vol zullen zitten. De kosten van een transport zijn aanzienlijk;
Sjakie moet hard werken dus lust wel een slokje en de tolkosten zijn behoorlijk. Maar....
het weekblad Margriet heeft afgelopen najaar 1500 euro gedoneerd. De kosten van het
transport oktober 2007 zijn hiervan betaald en er is nog geld over. Dit wordt gebruikt
voor het komende transport.
Dat is nog niet alles, nee, nee, we hebben nog een donatie ontvangen! Een donatie van
een meisje met de mooie naam Michelle. Michelle heeft zelf boekjes gemaakt met
informatie over de problematiek van de Spaanse galgo's. Deze boekjes heeft ze
verkocht voor 5 euro per stuk. De totale opbrengst was .... 500 euro!
Dus we kunnen eigenlijk zeggen dat Margriet en Michelle de grote sponsors zijn van dit
transport! Ontzettend bedankt namens alle hondjes die op 2 maart met Sjakie naar huis
komen. Wordt vervolgd!

Uit het leven van een pleeghond (door Carmen Epskamp)

Hallo Allemaal.
Ik heet Manolo en wil jullie wat vertellen over mezelf.
Op 14 december kwam ik samen met Maika aan op vliegveld Eindhoven en jee hee wat was het hier koud. In
Spanje was het tenminste nog zo’n 19 graden. Ik werd opgewacht door Laika, een hele knappe gestroomde dame
en haar gezinnetje. Dat zou dus mijn pleeggezin worden. Mwah, ze leken me wel aardig. Ik had al gauw een
nieuwe naam. NEE! Manolo.
Ik leer snel en had dus snel door waar deze toevoeging op sloeg. Plassen in huis? NEE! Van de keuken eten? NEE!
Bedelen bij het eten? NEE! Op de bank klimmen? NEE! NEE! NEE! NEE!. . . . . . Zucht, moeilijk hoor. Maar ik maak
vorderingen, ja, ja, ik ben van een 5 jarige baby bevordert naar een puber! Alles wat daar tussen zit slaan we voor
het gemak maar even over. Ik zei al, ik leer snel.
Mensen begroeten met een stevige poot in de nek vind ik nog steeds leuk. . . . . .NEE! ik weet het, mag niet, ik doe
mijn best, maar enthousiasme laat zich niet met een NEE! de kop indrukken! toch?
xxx en een poot van Manolo

Opbrengst Inzameling Cartridges onder druk
Het afgelopen jaar is door heel veel mensen weer actief ingezameld. Toch is de
opbrengst van bijna € 1.000,- beduidend lager dan de ruim € 1.400,-van 2006.
Natuurlijk altijd nog een aanzienlijk bedrag en we zijn er dan ook heel blij mee. We
hopen dan ook en gaan er ook min of meer van uit dat iedereen die nu cartridges
inzamelt, er vooral mee door gaat in het belang van de honden in Spanje.
Omdat de lagere opbrengst enige vragen kan oproepen is aan Inkt-Collect, het bedrijf
dat de cartridges, mobieltjes e.d. bij de steunpunten ophaalt en verwerkt, naar de
reden van deze lagere opbrengst gevraagd. Volgens het bedrijf is er een aantal redenen
hiervoor:
- lage dollarkoers, omdat Nederland veel lege cartridges exporteert naar dollar
gerelateerde landen zijn wij afhankelijk van de dollarkoers
- verzadiging van de Europese markt door extra export uit Amerika door de hogere
euro waardoor de verkoop van de lege cartridges een stuk moeilijker wordt en de
prijzen lager worden (vraag/aanbod)
- ongeveer 30-40% lagere verkoop in Nederland van hergevulde cartridges omdat
consumenten slechte ervaringen hebben met hergevulde cartridges en overstappen
naar originele cartridges
- verkoop van lage capaciteit inkjets welke in prijs sterk concurrerend zijn voor de
compatible waardoor de recyclaars (helaas) gaan besparen op de inkoop bij de
inzamelaars.
Inkt-Collect probeert echter nog altijd de hoogste in de markt te blijven m.b.t. de
vergoedingen zodat het ook voor onze inzamelaars zinvol blijft om in te zamelen. Als de
recyclingmarkt nog verder achter uit gaat en het heeft voor onze inzameling gevolgen,
dan melden wij dat direct in de GreytNews.

