GreytNews 40 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 24 juli 2012.
Midden in de zomervakantie verschijnt deze nieuwe GreytNews. Tot vorige week was de zomer ver te zoeken, maar deze week mogen wij er
gelukkig weer van proeven. Ongeacht het weer zullen velen van u op vakantie gaan. Over wat u dan allemaal kan overkomen leest u in deze
GreytNews. Zondag 30 september hebben we trouwens weer de GRH wandeling! En dit keer wordt de wandeling in een speciaal jasje gestoken,
mede omdat het de afsluiting is van ons 10-jarig jubileumjaar. Misschien is Pheto, onze hond in het zonnetje, er dan ook wel bij, dan kunt u hem
in levende lijve ontmoeten. Hij kijkt verwachtingsvol uit naar een fijn nieuw nest. En heeft u al gestemd op de Charity Award? Wij zeggen: gewoon
doen! Wist u dat sommige galgo’s gewoon weglopen uit nieuwsgierigheid? Nee? Leest u dan het verhaal van Beltza maar. En zo staat deze
GreytNews weer bol van ervaringen, tips, nieuws én vakantiepret. Veel leesplezier gewenst.
De wandelingen.
Pakt u de agenda er alvast maar even bij en noteer op 30 september 2012 dat u deze datum toch echt geen
andere afspraken kunt plannen omdat u al bezet bent. Op deze dag houdt GRH namelijk haar eerste Open
Dag! Deze wordt gehouden bij De Geffense Plas in Oss. Geen gewone wandeling maar een heel bijzondere
happening waarover u binnenkort alles op onze site kunt lezen. Een dag met een vol programma, een heleboel
Spaanse vrijwilligsters, muziek, heel veel van en voor de hondjes en ook aan de kinderen is gedacht. Wat er
allemaal te doen is dat ziet en leest u vanzelf, maar dat het speciaal wordt staat al vast! We hopen van harte
dat u de afsluiting van ons jubileumjaar op deze Open Dag mee komt vieren op 30 september a.s. Houd onze
website in de gaten voor meer nieuws!
En bent u sowieso van de partij, stuur dan even een mailtje naar ons evenemententeam zodat we een
schatting van de opkomst kunnen maken. Wij hopen tot ziens in september!

Hond in het zonnetje - Pheto. Door zijn pleeggezin.
Pheto is vanaf 4 maart 2012 bij ons in de pleeg. Op dat moment hadden wij al een pointer van plm. vier jaar,
een pointermix van plm. drie jaar én onze Galgo Floortje van plm. zeven maanden. Floortje was onze eerste
pleeghond. Wij hebben haar na twee weken geadopteerd. Zij is een mooie zwarte Galgodame, tussen verder
alleen maar heren. Al onze honden komen uit Spanje. De één heeft een wat heftiger verleden dan de ander.
Pheto is dus nummer vier in onze roedel. Hij was in het begin zeer terughoudend en afwachtend, hij wilde
nauwelijks eten, soms alleen als je het uit je hand gaf. Floortje heeft mij verliefd op haar gemaakt door haar
enorme glimlach, zelfs na haar puberstreken, haha. Ook Pheto kan zeer innemend glimlachen, echt geweldig!
Langzaamaan kwam Pheto los, ging hij meer eten, en nu kan hij niet wachten als het etenstijd is.
Lees de rest van het verhaal op onze website !
Uit de adoptiehoek – door Vicky en Babeth.
Hallo allemaal, daar zijn we weer met goed nieuws van het adoptieteam. Zelfs nu de vakantie is begonnen
krijgen we toch aanvragen binnen voor adopties. Ook voor de pups, wat wij heel fijn vinden. Zij verdienen het
net zo goed om geadopteerd te worden als de jonge, volwassen én niet te vergeten de ‘oudere’ Galgo’s!
Een pup ziet er altijd zo vertederend uit op de foto’s die wij binnen krijgen van de shelters. Toch vertellen wij
altijd aan de adoptanten dat zij zich heel goed moeten voorbereiden op het krijgen van een puppy in huis. Ze
moeten nog zindelijk worden gemaakt, leren luisteren, etc. Kortom, het is een hele klus een puppy op te
voeden en het vraagt een hoop tijd. Maar last but not least, ze brengen leven in de brouwerij en geven een
hoop plezier! Een groot voordeel is vaak dat ze nog niet zo veel ellende hebben meegemaakt zoals volwassen
Galgo’s, dus zijn ze ook niet of nauwelijks getraumatiseerd en zullen ze zich daardoor snel thuis voelen.
Zoals jullie hebben kunnen lezen is Apache heel goed terecht gekomen. U weet het misschien nog wel, de
ontsnapte Galgo en de zoektocht naar hem. Het gaat goed met deze kanjer en gelukkig zullen de adoptanten
hem de nare periode die hij heeft mee gemaakt hopelijk snel doen vergeten. Daarom zeggen we het nog maar
een keer: altijd opletten dat een halsband goed zit en nooit een pas geadopteerde hond los laten, deze kan
schrikken en weglopen.
Ook leuk om te melden is, dat mensen die naar Spanje gaan met vakantie, GRH hebben gemaild om vluchten
aan te bieden.
Lees de rest van het verhaal op onze website !

NRC Charity Awards 2012.
STEM op onze advertentie via de website van de NRC Charity Awards en maak kans op een iPad. Als we de
publieksprijs van NRC winnen dan ontvangt GRH voor geweldige bedrag aan mediabudget! Doe mee en geef
het door. Hebt u het al gelezen op onze website of misschien wel op onze facebookpagina? GRH doet mee aan
de Charity Awards en daarvoor hebben we uw hulp nodig!
Iedereen die via de website nrccharityawards een stem uitbrengt, maakt bovendien kans op een nieuwe iPad
inclusief een digitaal abonnement op NRC Handelsblad of nrc.next. Stemmen kan van 10 juli tot en met 14
september 2012.
Daarnaast vragen we ook nog even uw aandacht voor onze actie voor Amicos. U las het al in onze vorige
GreytNews. Op onze site kunt u hierover alles lezen, er is van alles mogelijk. Wat dacht u bijv. van een eigen
actie starten op de speciale GRH Just Giving Pagina? En hebt u onze nieuwe (s)Teunboekjes al gezien?
Allemaal een varkentje krassen, dan kunnen we samen dit varkentje wassen!
Beltza, een ervaren wegloopster! - Door Gemma en Jan Wanrooy.
Een mooi en voor vele mensen leerzaam verhaal over weglopen in de laatste GreytNews. Naar aanleiding
daarvan wil ik jullie mijn ervaringen met Beltza graag vertellen.
Toen wij Beltza vijf jaar geleden pas geadopteerd hadden moesten we, volgens een eerder gedane belofte, op
de poezen van mijn schoonzus en zwager passen in de vakantie. Tijdens een wandeling in het bos schrok
Beltza geweldig van twee labradors die plotseling van achter een heuvel op ons af kwamen rennen. En je
begrijpt het al, Beltza was zo verdwenen. Toen heb ik geleerd dat roepen in zo’n geval zinloos is. Met het lood
in de schoenen ben ik na een poosje maar weer richting het huis, waar we verbleven, gegaan. Beltza was
ondanks de vreemde omgeving dezelfde richting in gegaan. Zij was daar, naar mijn stellige overtuiging, ook
gekomen, als ze niet onderweg was opgehouden door mensen van een plaatselijk winkeltje. Zij dachten: “een
hond alleen, maar even hier houden”, en verwennen natuurlijk. Toen zij zich gingen afvragen wat ze verder
met haar moesten doen, kwam er een baasje langs, waarvan de gemoedstoestand in een mum van tijd
diametraal veranderde, toen hij het witte puntje van een bekende Galgostaart zag!
Lees de rest van het verhaal op onze website !

Vakantiepret.
Bij ons ‘begint’ de vakantie altijd bij ZOOVER. Kent u die site? Dit is een site met vakantiebeoordelingen en
ervaringen. Héél erg handig als je niet bedrogen uit wilt komen als je op je vakantieadres aankomt, is onze
ervaring. Dus wij gingen er eens lekker voor zitten. Ons vakantieland werd Nederland, de regio vonden wij niet
zo belangrijk, de accommodatie werd een bungalow en de waardering moest goed tot zeer goed zijn, etcetera,
etcetera. En enkele seconden later verscheen er een hele reeks mogelijkheden. Handenwrijvend zochten wij de
ene bungalow na de andere uit. Maar gaandeweg zonk de moed ons in de schoenen. Bijna nergens mocht je
met honden komen. En als het al mocht was het er maar één of hooguit twee! En wij hebben er drie! Maar we
gaven de moed niet op. Dan maar even contacten met de verhuurder. Uitleggen welk een geweldige,
beschaafde, schone, lieve, schattige honden die Galgo’s wel niet zijn. Maar onverbiddelijk kwam er een NEE!
Tot wij op het lumineuze idee kwamen om weer eens te informeren op een voor ons oud en vertrouwd adres.
Hier waren wij 19 jaar geleden voor het eerst geweest met onze drie maanden jonge dochter. De jaren daarna
breidde het gezin zich uit met nog een dochter, daarna één hondje, en later twee hondjes. Wij waren
regelmatig te gast op dit vakantieparadijs en hadden het er altijd naar ons zin. Vooral de bungalow, of bosvilla
zo je het wilt noemen en de fantastische omgeving trok ons elke keer weer naar dit plekje. Aan het
bungalowpark sluit naadloos een heerlijk bos met zandverstuivingen en vennen. Een uitgelezen plek om met
onze Galgo’s vakantie te vieren. Dus ook nu contacten wij weer met de verhuurder, legden de situatie voor en
hoopten op een positief antwoord. En dat kwam er!
Lees de rest van het verhaal op onze website !

Uit de nazorg - door Carmen Epskamp.
Problemen die je bij blijven...
Zaterdagavond, 23.30 uur gaat de telefoon. Omdat het om die tijd meestal gaat om onheilsberichten staat
mijn hart even stil. Gelukkig is het een adoptant die ik in de nazorg heb. Een ietwat onzekere meneer die wat
aarzelend meldt dat de nieuw aangekomen hond uit de vuilnisbak eet? Hij was al om 22.00 uur naar bed
gegaan en hoorde op een gegeven moment een enorme herrie van beneden komen. De meneer was behoorlijk
geschrokken, aangezien de hond na de aankomst van drie dagen geleden zowat bewusteloos de dag en nacht
had doorgebracht. Dus ik flap eruit, omdat ik op die tijd nou niet zo op mijn best ben, DAN IS HIJ NU
WAKKER!
Het was even stil aan de andere kant. Ja, dat klopt zei de meneer, maar ik ook! En nu wil graag van u weten
wat ik hier aan kan doen want hij weet van geen ophouden. Tsja, wat kan ik nou iemand adviseren wat hij zelf
ook heeft kunnen verzinnen, maar ik doe toch dapper een poging. Keukendeur afsluiten zodat de hond niet bij
de vuilnisbak kan? Helaas, open keuken. Vuilnisbak buiten zetten? Kan niet, zit vast in het keukenkastje.
Kastje? Maar dan kan de hond er toch niet bij? Toch wel, dat was de herrie, hond heeft het kastdeurtje
opengepeuterd. Nou heb ik zelf ook zo’n vuilnisbak en bij mij kan de binnenbak eruit, dus? Dat had meneer
gedaan maar de hond dacht dat de bak nog steeds in z’n omhulsel zat dus was niet weg te slaan bij het
keukenkastje en was vrolijk opnieuw begonnen om het deurtje open te maken. Jeetje, dit wordt nog lastig.
Enne, als u het kastdeurtje open laat staan? Dan hoeft de hond het deurtje niet open te maken en ziet hij dat
de bak leeg is en er dus niks te halen valt. Kat in het bakkie dacht ik, niet dus, meneer was daar zelf ook wel
opgekomen.
Lees de rest van het verhaal op onze website !

Vivi, een verhaal met een staartje (deel 6 en slot).
Een reis met hindernissen.
Helaas, slecht nieuws, maar ik ben weer terug in Nederland. En dat was niet de bedoeling.
De afgelopen twee maanden heb ik heel hard gewerkt en had ik het reuze naar mijn zin. Het contact met
Esther en Stef liep heel goed, we werkten goed samen en ook privé hadden we veel lol.
Stef trainde met zijn team voorop en ik met mijn team daarachter. Ik had al vaker aangegeven dat er enkele
honden waren die niet goed meekwamen. Afgelopen week heeft Stef dus met deze honden gelopen en
inderdaad de conclusie moeten trekken dat ze "op" waren. Het idee van deze paar oude honden was dat ze dit
jaar en volgend jaar in ieder geval nog meekonden. Maar dat ging dus niet meer. De conclusie was dat ik dus
niet mee kon omdat er gewoonweg te weinig honden waren. Daarmee verviel helaas mijn functie.
Toen bleek dat er slecht weer op komst was, de verwachting was 60 cm sneeuw. Dus hoe eerder ik weg ging
hoe beter. Maandagavond kreeg ik dit nieuws. Dinsdag heb ik nieuwe winterbanden gekocht. En
woensdagochtend vroeg ben ik aan de terugreis begonnen. Die nacht was er al aardig wat sneeuw gevallen.
Lees de rest van het verhaal op onze website !

Opleiding van een galgo - Galan.
Galan is een Galgoreu van ongeveer 2 jaar uit de shelter in Malaga. Hij werd ‘zogenaamd’ gevonden in een
dorp nabij Cordoba. Hij werd naar de shelter in Malaga gebracht. Galan was broodmager, zat onder de wonden
en had bijna geen vacht meer. Ondanks zijn miserabele toestand kwispelde hij toch nog met zijn staart! Hij
had zo een verschrikkelijke honger dat hij bijna niet meer kon stoppen met eten.
Galan is een prachtige Galgo, hij is atletisch gebouwd, heel speels en vitaal. Hij is niet verlegen en zeker niet
bang voor mensen, ondanks zijn verschrikkelijke ervaringen. Hij vind alles in zijn omgeving enorm interessant
en is daardoor wel snel afgeleid. Het is soms moeilijk om zijn aandacht te trekken. Hij wil graag het heertje
zijn dus kan wel eens dominant naar andere reuen zijn. Maar zoals het een heer betaamt is hij zeer galant
naar de teefjes. Daarnaast kan hij het heel goed vinden met puppy’s. Het deert hem niet dat ze druk en speels
zijn.
Galan werd uitverkoren om mee te doen aan een hondentraining. Zo kon hij een paar basiscommando’s leren.
Wat een geluksvogel, ook voor zijn adoptanten. Hij heeft zo’n 16 lessen gevolgd.
Lees de rest van het verhaal op onze website !

Vrijwilligster aan het woord - Joke Langeveld.
Even voorstellen……
Mijn naam is Joke Langeveld, 58 jaar oud. Met mijn man Kees woon ik met vijf Galgo’s, twee Teckels en één
Galgo in de pleeg, in een van de polders van Noord Holland. Mijn drie zonen zijn inmiddels het huis uit en er
lopen inmiddels drie kleinkinderen rond.
Menigeen zal zeggen: “zeven honden, dan ben je gek”! Misschien is dat wel gedeeltelijk zo. Maar aangezien we
buiten wonen en de honden vrije uitloop hebben, is het goed te doen. Bovendien hebben we een van de
Teckels in een “omgangsregeling” met mijn jongste zoon en zijn vriendin die beiden werken en die na werktijd
de hond ophalen.
Sinds ons huwelijk hebben we altijd een hond gehad en via een asielhond en een boxer zijn we bij Golden
Retrievers beland. Met een van deze honden heb ik zelf een nestje gefokt: een mooie, maar vermoeiende,
ervaring. En toen kwam ik in aanraking, via de site van GRH, met het leed van de Spaanse Galgo’s. Al snel
kwam Galgo Misha, even later gevolgd door Tiger. Mijn interesse in GRH was groot, en zo rol je al snel in een
stichting, want er is altijd werk te doen voor geïnteresseerde vrijwilligers. Uiteindelijk ben ik bij de “pleeg”
terecht gekomen, eerst als pleeggezin en later ook als coördinator.
Lees de rest van het verhaal op onze website !
Uitschrijven GreytNews
Powered door YMLP

