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Vrijwilligersdag groot succes.
Onze stichting bestaat bij de gratie van de inzet van vele vrijwilligers.
Er wordt heel wat afgebeld en gemaild; velen kunnen de emailadressen en
telefoonnummers van hun collega-vrijwilligers wel dromen. Op wandelingen of andere
evenementen komen de vrijwilligers elkaar soms in levende lijve tegen, maar zijn dan
veelal weer druk in de weer om het adoptanten en andere genodigden naar de zin te
maken.
Vandaar dat het initiatief is genomen om de vrijwilligers eens een keer wat tijd aan
elkaar te laten besteden en elkaar eens in alle rust en "in het echie" te zien en te
spreken: een vrijwilligersdag.
Op zaterdag 26 januari j.l. werd die vrijwilligersdag van de stichting gehouden. Een flinke
opkomst: met bijna 60 man uit de verschillende teams, pleeggezinnen en de
meegebrachte "aanhang" waren we te gast in Restaurant De Oase in Noordwijk. In dit
restaurant op het topje van de duinen nabij Noordwijkerhout stond ons een aparte zaal
ter beschikking.

Na de ontvangst met soep en een broodje werd er eerst flink gewandeld met de honden
langs het strand waarna de middag verder werd gevuld met presentaties door het
bestuur over het reilen en zeilen van de stichting, Beatriz Sanchez van de shelter Arca de
Sevilla over de situatie van de galgo in Spanje en werd door Loes van der Veen een korte
workshop gegeven over het opvoeden van lastige honden. Maar vooral was er (eindelijk)
eens gelegenheid om in een ongedwongen sfeer elkaar beter te leren kennen, ervaringen
uit te wisselen en vragen beantwoord te krijgen.

Tijdens de groepsfoto verraste de gastvrouwe Petra van De Oase ons met een aanzienlijk
bedrag aan donaties en een doos vol ingezamelde cartridges en mobieltjes; het resultaat

van een collecte onder haar klanten gedurende de afgelopen maanden.
Nogmaals enorm bedankt!
De dag werd afgesloten met een heerlijk warm buffet dat een ieder zich goed liet smaken
en zo tegen een uur of negen s'avonds kon de boel worden opgebroken en gingen de
laatsten huiswaarts.
Getuige de louter positieve reacties na afloop een zeer geslaagde dag en een evenement
dat we er zeker in moeten houden!

Sjakie vertrekt zondag.
We gaan weer.
Zondag aanstaande vertrekt Sjakie om na een tussenstop in Frankrijk en in Spanje een
bus vol hulpgoederen af te leveren aan de shelters rond Sevilla. Volgende week vrijdag
vertrekt Sjakie dan weer vanuit Sevilla met 16 hondjes richting Nederland. Het wordt
zondag 2 maart, de aankomst van Sjakie in Nederland, vast weer een feest !
Volg het verslag op onze website.

Oproep aan donateurs.
Zoals wij al eerder gemeld hebben, zijn wij per 1 januari j.l. overgestapt naar het betalen
van de jaarlijkse donatie per kalenderjaar. Dit betekende voor iedereen dat er per 1
januari j.l. de donatie voor 2008 moest zijn voldaan. U heeft dit ongetwijfeld ook
gemerkt door een brief van onze coördinator donateurbeheer, Mieke Kerkhoven. Vorig
jaar heeft u in enige maand uw jaarlijkse donatie gedaan. Deze donatie geldt dus tot
diezelfde maand in dit jaar. Mieke heeft half januari iedereen gevraagd die jaarlijkse
donatie van vorig jaar aan te vullen met de resterende maanden van 2008 zodat uw
donatie het gehele jaar 2008 omvat.
Het merendeel van alle donateurs heeft dat ook gedaan. Daarvoor onze dank! Echter
helaas hebben we nog niet van iedereen hun donatie mogen ontvangen. Zoals u weet,
hebben wij de overstap naar betaling per kalenderjaar gemaakt omdat ons dat heel veel
administratief (vrijwilligers)werk bespaart. Dit gaat echter alleen op als iedereen ook per
1 januari betaalt ofwel direct na Mieke's verzoek van half januari j.l. Wij menen dan ook
een dringende oproep te moeten doen aan u om uw donatie voor 2008 in orde te
maken.
Voor alle galgo's en vrijwilligers in Nederland en Spanje, stort uw
(resterende) donatie 2008!
Verder vragen wij u om altijd bij uw betaling de omschrijving te vermelden "donatie
2008". Voor ons is het dan duidelijk dat het geen (eenmalige) gift of een storting aan het
medisch noodfonds betreft en weten wij ook wie eind 2008 gevraagd mag worden om
ons ook volgend jaar weer te steunen. Heeft u vragen of wilt u iets kwijt omtrent uw
donatie, gift e.d., mail ons: donateur@greyhoundsrecue.nl

Jassen voor Spanje.
In de derde GreytNews heeft een oproep gestaan om te helpen met het maken van
jassen voor galgo’s die nog in Spanje verblijven. Dat hebben we geweten, er is bijzonder
veel respons opgekomen, en wij vinden dit hartverwarmend (en galgoverwarmend!!) Er
is nu een enthousiaste groep thuisnaaisters die in vrij korte tijd een enorme hoeveelheid
jassen heeft gemaakt die allemaal hun weg naar Alphen ad Rijn of Almere hebben
gevonden. Jassen van slaapzakken, spreien, fleecedekentjes, gordijnen, moltons,
dekens, tenten, ski-jacks, tafelzeiltjes, afdekzeilen, paraplu’s en zelfs…. van wasbare
incontinentiematjes uit een verzorgingstehuis, lekker zacht en waterdicht!
De twee coördinatoren hulpgoederen, Remco van Spronsen uit Alphen ad Rijn en Elsbeth
Endel uit Almere, kregen keer op keer pakketten aangeleverd. Ze werden gebracht door
de maaksters of opgestuurd per postpakket. Nog nooit, in geen enkel jaar zijn wij verrast
met zoveel jassen. Een grove schatting gaat richting de 1000 stuks! Daar zijn wij met

zijn allen even stil van geworden!
Sjakie gaat zondag weer op weg naar Spanje en zal dan zeker jassen meenemen. Maar
begin januari waren de nachten al zo koud in Spanje en dan duurt eind februari nog erg
lang. In de wetenschap dat er in Spanje galgo’s kou leden en er hier jassen te over lagen
is er gezocht naar een manier om een aantal jassen snel ter plaatse te krijgen. Een
enorm pakket met jassen is vast vooruitgestuurd per pakketdienst om zo snel mogelijk
de jassen daar te krijgen waarvoor ze waren bestemd, aan een galgolijfje!

Het inpakken was nog een hele klus, maar vacuümzuigen bleek de oplossing! Gewoon
met de stofzuiger en in een gewone vuilniszak is het volume enorm teruggebracht en
pasten er 250 jassen in één doos! In januari is dit pakket verstuurd naar Sandra Baas in
Madrid, alwaar de jassen naar behoefte over een aantal shelters zijn verdeeld. Zodra
we foto’s uit Spanje hebben zullen we laten zien waar de galgo’s in “uw” jassen lopen.

Wist u dat ... loslopen windhonden.
Wist u dat het een misverstand is dat windhonden in Nederland volgens de wet nooit los
zouden mogen lopen, een veelgehoorde uitspraak die ook graag door boswachters en
jagers wordt aangehaald?
Echter, in de Flora- en Faunawet die op 1 april 2002 in werking is getreden, staat geen
enkel wetsartikel waarin het loslopen van zogenaamde ‘lange honden’ wordt verboden
(Onder een lange hond wordt een hond verstaan die snel genoeg is om het wild te
achtervolgen én te vangen).
Wel is het volgens artikel 16.3 van deze zelfde wet een ieders plicht te verhinderen dat
een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort,
doodt, verwondt, vangt of bemachtigd.
Natuurlijk dient een ieder zich altijd te houden aan de Algemene Plaatselijke Verordening
van de gemeente waarin is vastgelegd waar honden wel of niet mogen loslopen.
Dit aanlijngebod kent echter géén uitzonderingen, ofwel, daar waar het loslopen van
honden is toegestaan geldt dit ook voor greyhounds en galgo's. Ook zij mogen gewoon
loslopen!
Of dit met uw windhond ook mogelijk is hangt verder natuurlijk wel af van zijn/haar
karakter, de plaats waar u hem uitlaat en uiteraard de mate van het jachtinstinct van de
hond zelf.
Zie ook onder Info/loslopen ? op onze website.

