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Aan het woord: Elke Kaaskooper..

Hallo, hier weer eens een woordje vanaf de Fuertedogs finca waar op het moment van schrijven 83 honden
rondlopen. De laatste nieuwkomer is een bij de inrit achtergelaten herderkruising, inmiddels CAJUN gedoopt. De
op 12 maart geboren 5 pupjes gaan lekker en zullen eerdaags hun eerste enting krijgen en daarna spoedig ter
adoptie op de site komen. Verder zijn er de afgelopen tijd nog 2 podenco’s aan de Fuertedogs roedel toegevoegd
en wel teefje LATA die langs de weg zwierf en reutje KAI die waarschijnlijk op het terrein van de opvang is
achtergelaten en al een aantal dagen buiten de omheining ronddwaalde en bleef aandringen om te worden
binnengelaten.

Dat maakt dat er inmiddels 35 podenco’s danwel podenco kruisingen op de finca aanwezig zijn. Enorm leuke
honden waarvoor helaas tot nog toe weinig tot geen adoptie aanvragen binnenkomen. Jammer, onbekend maakt
blijkbaar onbemind. Vandaar dat ik blij ben met het initiatief van Judy Kleinbongardt om jaarlijks een Podenco-
dag te organiseren en op die manier aandacht te vragen voor deze bijzondere honden. Ik kijk er naar uit om op
zondag 13 juni daarbij aanwezig te kunnen zijn en ben reeds voorbereidingen aan het treffen om de zorg voor de
Fuertedogs roedel tegen die tijd een paar dagen over te kunnen dragen aan INCO, de klusjesman, die inmiddels
met velen van de Fuertedoggies bekend is. Ik zou het enorm leuk vinden om de mensen met hun Fuertedogs
hond op de Podenco dag te treffen en daar mijn hondenkindertjes nog eens terug te zien. Het zou ook fantastisch
zijn als de rest van de bij mij en de honden betrokken mensen, zoals vrijwilligers, donateurs en
afstandsadoptanten en andere belangstellenden op 13 juni bij de FUERTEDOGS stand in Amersfoort langs zouden
willen / kunnen komen. . 
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Verder wil ik nog van deze gelegenheid gebruik maken om mijn trots en blijdschap te ventileren over de enorme
verbeteringen die de afgelopen maanden op de finca hebben mogen plaatsvinden. Dankzij de sponsorbedragen
van veel mensen en enkele in het bijzonder, is de accomodatie voor de honden aanzienlijk opgeknapt.  Ik zie de
vreugde van de honden als ze tegen de avond allemaal een beschut en fijn onderkomen hebben in de nu 10 stuks
tellende nachtverblijven. Waarvan 6 in de inmiddels hygienisch betegelde en van daken voorziene voormalige
stallen. Daarnaast slapen er een aantal honden in de keuken, de badkamer, de ‘logeerkamer’ en mijn eigen
slaapkamer. Dus geen hondvrije zones op de finca, het is op en top een ‘doghome’. Alleen GOLFO en APRIL
blijven nog buiten, waarbij APRIL zich in een redelijk beschut onderkomen kan terugtrekken maar dat voor GOLFO
nog te wensen overlaat. Dat wordt dan ook één van de toekomstige projecten.

De afgelopen week is er door een aantal vrijwilligers zeer hard gewerkt om de onlangs gesponsorde tegels op de
door de honden zo veelvuldig gebruikte stoffige binnenplaats te leggen. Daarmee is een enorme verbetering
gerealiseerd en daarvoor wil ik de sponsor en de klussers hartelijk bedanken. De hondjes zijn erg in hun sas met
het terras. In de komende weken zal de aansluitende voorplaats ook betegeld gaan worden en komt er zowel in
de linker- als in de rechterhoek een veilig onderkomen voor de ukkies en puppies. Al met al is er zicht op nog
meer opknapwerkzaamheden, dankzij de steun van zoveel goedgezinde mensen die allen met hart voor de
fincahonden deze projecten ondersteunen. FANTASTISCH en REUZEBEDANKT!

Ik hoop wederom op jullie blijvende betrokkenheid en hulp voor de 83 honden tellende Fuertedogs roedel als ook
bij de verdere verbeteringen van de hondenopvang.

Ik wens éénieder vanaf hier alle goeds en hoop velen van jullie te begroeten op 13 juni in Amersfoort, daarmee
sluit ik zoals altijd af met mijn favoriete slogan:

 "You cannot save the dogs of the whole world, 
but you can save the whole world of ONE dog!"

 

 

 

Jaarverslag en terugblik 2009... 

Stichting Fuertedogs, opgericht in oktober 2008, bestaat inmiddels anderhalf jaar en kan vol trots  haar
eerste jaarverslag aanbieden. Via onderstaande link kan dit jaarverslag worden gedownload.

Download het jaarverslag 2008-2009.

Tijdens de oprichting is besloten dat Stichting Fuertedogs financieel volledig transparant wil zijn en moet
kunnen aantonen dat alle giften, donaties en bijdragen in welke vorm dan ook ten goede komen aan
haar doel, namelijk het (financieel) ondersteunen van de hondenopvang van Elke Kaaskooper op het
Canarische eiland Fuerteventura. Ik ben van mening dat we hierin goed zijn geslaagd.

Bij het opstellen van het jaarverslag kwam ook duidelijk naar voren wat er het afgelopen jaar allemaal
gerealiseerd is. Na het opstarten in 2008, is 2009 vooral het jaar geweest van bouwen en verbeteren.
Inrichten van de organisatie en communicatie door o.a.  het opzetten van een deugdelijk
boekhoudsysteem en administratief proces.  In eerste instantie wilden we enkel een asielfunctie
vervullen en honden herplaatsen via andere stichtingen maar al snel hebben we besloten dit in eigen
hand te nemen met als resultaat dat we nu alle huisbezoeken, contracten, communicatie met
adoptanten en nazorg zelf oppakken. Dat is goed gelukt, enkel de zogenaamde “na-bezoeken”  lopen
helaas nog achter. Er wordt aan gewerkt om dit in 2010 op orde te brengen.

Vele honden hebben aldus een nieuw onderkomen gevonden. Alle honden die zijn
bemiddeld staan op de website onder "Happy end". Het is iedere keer opnieuw een feest
om te zien hoe de honden op de luchthaven van aankomst, door vluchtpartners
begeleid, kennis maken met hun nieuwe baasjes. De match tussen hond en gezin wordt
na de adoptieaanvraag via het afleggen van een kennismakingsbezoek, gesprekken via
telefoon (Skype) en mails zo goed mogelijk voorbereid waarbij alle beschikbare
informatie over en weer wordt uitgewisseld. Aan beide zijden wordt heel open
gecommuniceerd wat weer leidt tot een zeer hoog percentage van honden die goed
terecht komen.
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Mocht men desondanks tegen problemen aanlopen dan wel door veranderde
omstandigheden niet meer in staat blijken om de betreffende hond een goed thuis te
geven, dan wordt door Elke zelf, door gedragsdeskundigen (Jan Fennell) en Fuertedogs
vrijwilligers intensief meegedacht en gezocht naar oplossingen. In het uiterste geval
vliegt de hond naar Elke terug en wordt weer opgenomen in de Fuertedogs roedel.

De oude finca waar Elke samen met de honden leeft is in 2009 flink verbeterd. Er is veel hekwerk bij
geplaatst waardoor veel extra zones zijn ontstaan waar de honden overdag verblijven. Dit geeft meer
rust in de roedel. De waterleiding is vernieuwd met aftappunten binnen alle zones wat veel gesleep met
emmers water scheelt. Er is een sproeikar aangeschaft om het terrein te ontsmetten en beter de strijd
aan te kunnen gaan met de hardnekkige kippevlooien. Er zijn daken vernieuwd en verbeterd zodat 
veel van de ruimtes droog zijn en blijven. Dit biedt beschutting voor de honden met name ‘s nachts.
Veel van de binnenruimtes waar de honden ’s nachts verblijven hebben een cementvloer gekregen met
betegeling. Dit is beter voor de honden want deze liggen niet meer op een ongezonde, stoffige
stalbodem. Verder wordt hierdoor het schoonmaken van de ruimtes aanzienlijk vereenvoudigd wat de
hygiene en een efficientere tijdsbesteding ten goede komt.

Gedurende het hele jaar is er volop geklust door allerlei bezoekers aan de finca die de handen uit de
mouwen hebben gestoken. Dit geldt ook voor ondersteuning bij de dagelijkse verzorging van de
honden. Ik wil dus al deze mensen hartelijk bedanken voor hun inzet.  Zonder al deze hulp zouden we
nog lang niet zijn waar we nu staan. In het bijzonder wil ik Inco noemen.  Inco is een Duitse man van
44 jaar en getroffen door de crisis. Ondanks zijn eigen penibele situatie staat hij altijd klaar om op de
finca te klussen en bleek in crisissituaties van onschatbare waarde.

Dit alles natuurlijk met het doel een bijdrage te leveren aan de soms erbarmelijke toestand van de
honden op Fuerteventura. De opvang en verzorging van gemiddeld 80 honden is geen gemakkelijke
opgave. Nu Elke’s opvang meer bekend raakt op het eiland krijgt Elke regelmatig te maken met lastige
situaties  waarbij soms moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Honden aan het hek gebonden van
het finca terrein, mensen die honden aanbieden met de opmerking dat als Elke ze niet neemt ze in het
dodingstation zullen belanden, honden die zwanger zijn waarvan mensen de pups niet willen etc. Elke
leeft hierdoor in een constant spanningsveld van wat ze aankan en wat ze het liefste zou willen. Onder
andere dit aspect maakt het een moeilijk en hard bestaan.

In 2010 willen we verdere verbeteringen aanbrengen op de finca zodat de honden en Elke in betere
condities kunnen leven. Door ook Inco te ondersteunen zou tevens een borging plaatsvinden voor zijn
rol in situaties waarbij Elke er (tijdelijk) niet is of even ontlast moet worden. Denk aan ziekte of een
bezoek aan Nederland.

De organisatie en de activiteiten krijgen meer vorm wat inhoudt dat er meer vrijwilligers concrete
betrokkenheid kunnen krijgen. We zoeken opvanggezinnen voor honden die specifieke aandacht nodig
hebben maar wel plaatsbaar zijn. Bijkomend voordeel is dat we dan een aantal honden in Nederland
hebben zodat deze door potentiële adoptanten bezocht kunnen worden. Ook zal in de loop van 2010 de
website worden vernieuwd zodat deze makkelijker is bij te houden en daarmee meer interactief is. We
zullen beter kunnen informeren. Adoptanten kunnen uiteindelijk zelf berichten en foto’s plaatsen over
hun ervaringen met Fuertedogs of verhalen vertellen over hun geadopteerde hond. We krijgen nu veel
aandoenlijke en vooral leuke mails die zeer op prijs worden gesteld. We willen de mogelijkheid bieden
deze te delen met anderen.

Met oog op het flinke aantal langzittende honden blijven we financieel vooral insteken op uitbreiding
van het aantal adoptanten op afstand die zorg kunnen dragen voor de noodzakelijke financiële
onderstroom en daarmee rust creëren in de organisatie. De medische post is ook substantieel omdat
we alle honden neutraliseren dus is sponsoring op dit gebied ook van groot belang.  Daarnaast gaan we
(het noodzakelijke) kluswerk meer (onder de aandacht brengen in de vorm van) kleine projecten met
daarbij de benodigde financiële consequenties.

Alles wat er in 2009 bereikt is was niet gelukt zonder alle vrijwilligers, klussers, donateurs, adoptanten
op afstand, adoptanten van honden en sympathisanten, daarom hartelijk dank voor al jullie inzet en
betrokkenheid in 2009! Omdat de stichting werkt met vrijwilligers zonder vergoeding en we geen
aanspraak kunnen maken op subsidies zijn en blijven we volledig afhankelijk van donaties en giften. 
Ik hoop dan ook dat we ook in 2010 op ieders steun kunnen blijven rekenen en dat we via goede mond
op mond reclame meer en meer sympathisanten en donateurs zullen krijgen.

Tot slot wil ik Elke bedanken, die ontzettend blij is met elke vorm van hulp en er consequent op staat
hiervan melding te maken bij de “met dank aan rubriek” op onze website om zo haar waardering te
laten blijken. Mijn waardering, en ik denk die van jullie ook, gaat echter vooral naar Elke zelf die toch in
alles wat we bereikt hebben de spilfactor is en voor haar honden blijft vechten ondanks de soms
erbarmelijke omstandigheden. Elke, hopelijk hou je dit nog heel lang vol!

Stichting Fuertedogs - Patrick Fassaert 
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Mia en Leontine over podenca PIP... (voorheen Daisy)
 
op 3 mei  2009 rijden we midden in de nacht van Enschede naar Schiphol. Onwennig worden we door
Fuertedogs medwerker René telefonisch naar de ingang geloodst, op van de zenuwen. Uit een tunnel
verschijnt een grote box met een heel warm, bang hondje. Even later lopen we met z’n allen door de
hallen. Pip als een hertje, met haar ogen op Elke, die haar gerust stelt met zachte geluidjes. Ik
aanschouw het en raak in de war. Ik zie angst, zo’n wereldvreemd beestje ineens in Nederland. En ik zie
de zorg en liefde van Elke die haar over moet dragen aan twee dames uit Enschede. Dat scheurt, maar
daar moeten we even door heen.  

Ik zit achterin de auto met Pip die gespannen om zich heen kijkt. Twee uur
later lopen we om 4 uur ‘s ochtends in het park in Enschede. Pip loopt mee,
maar is alert. Wij horen nu ook elk geluid als vreemd, een brommer in de
verte, de wind door de bomen, koerende duiven.

Ze went verbazingwekkend snel. Ze voelt zich thuis tussen de katten en met
ons. Parken en bos zijn dichtbij, ze ontmoet veel andere honden en kan aan
een lange riem goed uit de voeten.

Maar amper 2 weken later gebeurt het verschrikkelijke. Ik wandel met haar in
het park en de riem blijft achter een struikje haken. In paniek wurmt ze zich
uit het tuigje en staat voor me. Ze kijkt me aan, verbaasd. Ik roep haar,

maar ze springt de andere kant op. Ik hol achter haar aan. Bij het veld roep ik “hou d’r tegen” en een
heel voetbalteam stort zich op haar, maar ze ontglipt. Het park uit. Een onbekende fietser sprint achter
haar aan. Ik hol en hol. Ze loopt onze straat in maar door ons gesprint schiet ze ons huis voorbij. Ze
steekt door naar de grote weg. Steekt over, Roombeek in. Ik hol via de andere kant er naar toe.
Iemand roept vanaf een balkon “daar gaat ze!” Ik krijg zomaar een fiets aangeboden en race met de
onbekende jongen rond. Maar helaas, we zien haar niet meer. Ik ga terug naar huis en bel de

dierenambulance en Leontine. Die komt van haar werk en we blijven tot de
avond rond rijden, aanwijzingen van de dierenambulance volgend. Tot in
Enschede-Zuid is ze gesignaleerd. Ineens krijgen we een telefoontje van de
buurvrouwen.”Ze loopt hierin de straat achter!” Met gierende banden terug.
Leontine ziet haar, gaat op de grond liggen en lokt haar. Met 1 vinger
achter het halsbandje weet ze haar te pakken te krijgen. Huilend komen we
met Pip in onze armen bij de buurvrouwen. Sindsdien is Pip gek op ze, ook
omdat ze altijd wat lekkers van ze krijgt. We zijn zo trots op Pip, dat ze voor
ons gekozen heeft en zonder kleerscheuren meer dan 5 kilometer op haar
geurige voetjesspoor is teruggekomen.

Na dit avontuur heeft ze een stoere windhondenhalsband gekregen, die ze
niet af krijgt. En dat niet alleen, verschillende jasjes voor verschillende
seizoenen hangen aan de kapstok. Ze is met geen mogelijkheid de regen
in te krijgen, maar van sneeuw wordt ze vrolijk.

Inmiddels sjeest ze los op het renveldje in het park en is de snelste van
alle honden. Ze daagt ze uit om te spelen en te rennen. We zien soms de
hondentaal die we van de foto’s van de finca herkennen. Ze is gelukkig.

Ze gaat mee naar Berlijn, waar ze zich voorbeeldig als een stadshond
gedraagt en nergens voor terug schrikt. Schiermonnikoog en Terschelling
zijn bekend terrein geworden waar ze intens geniet van de enorme
zandvlakten en de heerlijke konijnenluchtjes.

Maar het allerfijnst is als ze onder de dekens met een warm stil lijfje tegen

je aan ligt en ze zucht van tevredenheid. We willen er nog één. 
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PODENCODAG 2010 - 13 JUNI TE AMERSFOORT.. 

De jaarlijkse meeting voor (de liefhebbers van) de Podenco, Galgo, Greyhound en andere honden uit
Spanje vindt dit jaar plaats op zondag 13 juni 2010. Stichting Fuertedogs wil bij deze iedereen samen
met hun viervoeter(s) uitnodigen.Ook de honden die geen Podenco of windhond zijn danwel niet uit het
buitenland komen zijn op deze bijzondere dag van harte welkom.

Zoals bekend heeft Stichting Fuertedogs speciale aandacht voor de Podenco. Er lopen bij Elke
momenteel dan ook zo'n 35 podenco's (danwel mixen) in de roedel rond. Deze voor Spanje zo
typerende jachthond heeft anno 2010 nog vaak een bar en boos bestaan. Om de Podenco onder de
aandacht te brengen organiseert Judy Kleinbongardt de jaarlijkse Podenco dag welke dit jaar wederom
op het terrein van de hondensportvereninging in Amersfoort zal plaatsvinden.  Stichting Fuertedogs zal
daar met een stand staan.

Net als in 2009, zal ook Elke zelf aanwezig zijn en hoopt zij veel van haar honden even terug te kunnen
zien.

Kortom, een gezellig dagje uit met de hond(en) waar iedereen elkaar weer eens kan ontmoeten en
waarbij ervaringen over en weer kunnen worden uitgewisseld! Wij hopen velen van jullie daar te
begroeten. Voor meer details, speciale aandachtspunten en routebeschrijving verwijs ik graag door naar
de website van Judy waar al deze informatie wordt gepresenteerd.

 

Sponsor Bingo Loterij..

Sinds kort is Stichting Fuertedogs een van de vele goede doelen binnen de Sponsor
Bingo Loterij. De Sponsor Bingo Loterij steunt organisaties op diverse gebieden,
waaronder nu ook Stichting Fuertedogs. De helft van de inleg gaat rechtstreeks naar
deze goede doelen. Spelen jullie mee met de Sponsor Bingo Loterij?

Koppel dan online het lot of de loten aan Stichting Fuertedogs en ondersteun Elke’s
werk! Misschien is dit tevens wel de ideale combinatie om die auto of grote geldprijs te
winnen. 

 

 

 TOT ZIENS OP DE PODENCODAG 13-06-2010 TE AMERSFOORT!!

Stichting Fuertedogs
http://www.fuertedogs.com
Rekeningnummer: 52.82.62.289 
T.N.V. Stichting FUERTEDOGS te Barendrecht
IBAN: NL42ABNA0528262289
BIC:ABNANL2A
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