Verzonden: zaterdag 12 juli
Onderwerp: GreytNews (9)
De plaatjes in deze GreytNews kunnen helaas niet meer getoond worden.
De links werken echter (meestal) nog wel.
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Vakantie !!!!
Waarschijnlijk staat u op het punt op vakantie te gaan, en natuurlijk gaat uw Galgo
mee! Hieronder een kleine checklist om de vakantie met uw Galgo goed voor te
bereiden:
- registreer de chip van uw hond(en) op uw naam en adres
- laat uw hond tijdig vaccineren (Rabies is verplicht!)
- neem het dierenpaspoort en gezondheidsverklaring mee
- zorg voor een goede tekenband (Scalibur)
- doe een goed passende halsband om + label met uw gsm-nr.
- zet de hond in de auto vast met een hondengordel of in een bench
- neem ruim voldoende voer en eventuele medicijnen mee
Laat uw hond nooit achter in de auto, ook niet in de schaduw zelfs niet voor maar 10
minuten. Uw hond overleeft dit waarschijnlijk niet omdat de temperatuur in de auto
heel snel oploopt.
Wij wensen u een hele fijne vakantie!!!

Xena en de haas ....
Met onze Galgo Xena lopen of fietsen we heel wat af. Om ongelukken te voorkomen
laten we haar los op plaatsen waar niet zo gauw wild te verwachten is, bijvoorbeeld op
plekken waar veel mensen met honden wandelen. Xena kan goed loslopen, maar
neemt toch nog wel eens even een zijpaadje, maar is altijd snel weer terug. Vee is
geen probleem, omdat ze bij ons gewend is tussen de kippen, schapen en paarden los
te lopen, dus landpaadjes langs weilanden zijn een goede optie. Vaak heb ik me
afgevraagd wat ze zou doen als ze toch eens een haas of konijn tegen zou komen.
Gelukkig was dat nog niet gebeurd en het was ook niet te verwachten op de plek waar
we veel met haar komen. Tót die keer op een avond......
klik hier om op de website verder te lezen hoe dit verhaal afloopt
Inge en Piet Peizel

Finale oproep voor alle donateurs en adoptanten
Voor alle galgo's en vrijwilligers in Nederland en Spanje, stort uw
(resterende) donatie 2008!
Zoals wij al eerder gemeld hebben, zijn wij per 1 januari jl. overgestapt naar het
betalen van de jaarlijkse donatie per kalenderjaar. Dit betekende voor iedereen dat per
1 januari jl. de donatie voor 2008 voldaan moest zijn. U heeft dit ongetwijfeld ook
gemerkt door een of meerdere brieven van onze coördinator donateurbeheer, Mieke
Kerkhoven. Mieke heeft half januari iedereen gevraagd de 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 onze donateurs heeft dat ook gedaan. Daarvoor
onze dank! Echter helaas hebben we nog niet van iedereen hun donatie mogen
ontvangen. Nog een kleine 100 donateurs incl. adoptanten waarvan het eerste gratis
jaar is afgelopen, hebben nog niet betaald. In totaal missen wij daardoor zo’n €
1.300,-!!
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 hieraan meewerkt. Wij menen dan ook opnieuw, maar nu voor de laatste
keer, een dringende oproep te moeten doen aan u om uw donatie voor 2008 in orde te
maken.
Verder vragen wij u om bij uw betaling altijd 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

Blanquita
Mijn naam is Frances en ben de adoptiemoeder van Blanquita, Jonas en Simon.
Iedere week kijk ik wel even naar de site, vooral Matilda heeft me erg aangegrepen.
Maar nu toch even terug naar de bijgaande foto, voor mij is hij zeer speciaal. Blanquita
op bed en ze slaapt.
In december is ze vier jaar bij me. Nog steeds verstopt ze zich in de badkamer als er
harde knallen zijn. Nog steeds plast ze dan, maar ik ruim het op en klaar.
Al die tijd sprong ze niet op bed, onzeker en bang, ze durfde niet... ik heb haar gelaten
en het gerespecteerd. Maar ineens ik zag het aan haar, er veranderde iets ... ze
groeide in figuurlijke zin en ik zag het gebeuren... stilletjes heb ik geglimlacht en een
traantje weggepinkt.
Hier ligt ze dan op bed, Simon haar broer ligt aan de andere kant, dat maakt het
helemaal speciaal.
Ik wou het gewoon even met jullie delen.
Frances ... Simon, Jonas en Blanquita.

Strandwandeling in Noordwijk!
De jaarlijkse strandwandeling is weer gepland! We ontmoeten u en uw Galgo(s) heel
graag op zondag 14 september aanstaande bij strandpaviljoen Beachend op het
strand van Noordwijk.
We verzamelen om 12.00 uur en willen om 13.00 uur starten met de gezamenlijke
wandeling.
Natuurlijk is onze shop ook aanwezig zodat u uw hond kunt verwennen met een mooie
nieuwe halsband of iets anders leuks. Bij Elsbeth kunt u dan gelijk even verder
shoppen voor een nieuwe regen- of winterjas voor uw Galgo, een lange neuzenzak of
een heerlijk dik ligkussen.
Lees verder op onze website, klik hier

Heeft u nog een tip?
Op dit moment zijn we bezig om nog eens goed naar onze website te kijken. Allerlei
ideeën komen langs .... wellicht dat u nog een tip voor ons heeft:
- wat mist u op onze site of
- wat moet er nodig eens afgegooid worden of
- wat moet er vooral blijven of
- nou verzint u het zelf maar
Wij houden ons aanbevolen!
Gaarne uw reactie aan website@greyhoundsrescue.nl

