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 Nieuwsbrief Stichting Fuertedogs 3-2009  

  

Aan het woord: Elke Kaaskooper.. 
Hallo, hier Fuerteventura waar het jachtseizoen sinds 16 augustus weer begonnen is. Gedurende 12
zondagen moeten velen jachthonden wederom bewijzen dat ze het waard zijn om straks nog weer een
jaar aan de ketting te mogen “leven”. Er wordt afgerekend op prestaties, een stempel leven of dood,
een kogel of afgedankt, veel verdwaalde en doodgereden podenco’s.

 

Gelukkig mocht ik afgelopen 20 juni jongstleden ook een heel andere kant van de medaille meemaken
tijdens de Podenco dag van Judy Kleinbongardt.Wat een genot om al die prachtige podenco’s en galgo’s
samen op het losloopveld te zien, vooral omdat ik er zo goed van doordrongen ben hoe het leven van
velen eruit moet hebben gezien voordat zij die tweede kans kregen. Het was hartverwarmend dat
mensen ook speciaal langskwamen bij de Fuertedogs stand om de door hun geadopteerde
Fuertedoggies te showen. Wat zagen ze er allemaal goed uit, het weerzien van die hondjes heeft me
zeer ontroert. Dat alles gaf me een flinke booster mee op de terugreis om door te knokken voor de
hondjes op Fuerteventura.

De afgelopen weken waren zwaar, een hittegolf, zelfs een dag met de thermometer op 47 graden, veel
gedumpte jonge hondjes in zeer trieste omstandigheden, zoals de bezweken emmer-pupjes in de
gloedhete zon, pupjes achtergelaten in een doosje, allemaal veel te jong om zonder moeder te
overleven. Nadat de meeste van deze serie pupjes in de eerste instantie goed opknapten sloeg het
noodlot toe in de vorm van een virus en bezweek de één na het andere jonge pupje. Erg genoeg ook
het hele nest van DALA, zéér verdrietig allemaal.

Dan daarbij nog arme pointer SELMA met haar onbehandelde, verkreukelde achterlijf door een
aanrijding twee jaar geleden, aan een korte ketting op een bloedhete cementen vloer, lijdend met al
die open wonden en verwaarloosde botbreuken, ‘ze was nog een goede fokteef ‘. Dankzij een oude,
zwaar zieke bardino die inmiddels is ingeslapen, wist ik de eigenaar ook te overtuigen om SELMA mee
te geven. De dierenarts gaf niets meer voor Selma. Ik keek in SELMA’s ogen en wilde haar niet zonder
slag of stoot opgeven en knok nu samen met haar voor een betere kwaliteit van leven. Veel trieste
dingen dus die veel impact hadden. In dit kader wil ik daarom vooral ook de mensen bedanken die af
en toe de moeite nemen om even een foto en een opbeurend verhaaltje te sturen over hun Fuertedogs
hondje en mij daar een hart mee onder de riem steken. Dat soort morele steun helpt mij overeind in
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mijn missie voor een beter hondenleven op Fuerteventura. Fantastisch mensen, BEDANKT!

 

Verder ben ik wederom zeer dankbaar voor de toenemende hoeveelheid mensen die één of meer
Fuertedogs hondjes op afstand ondersteunen. Het zijn deze mensen, de nieuwe en de trouwe
afstandsondersteuners, die het mij mogelijk maken om er samen met de hondjes het beste van te
maken. Reuzebedankt voor jullie betrokkenheid! Verder ben ik trots om te kunnen melden dat er sinds
de officiële oprichting van Fuertedogs in oktober 2008 al weer meer dan 100 hondjes een fijn thuis
vonden. Ondertussen is het aantal fincahonden op het moment van schrijven echter ook fors
opgelopen, rond de 90...Ik hoop dan ook op jullie blijvende betrokkenheid en hulp om de huidige
fincahonden diezelfde kansen te bieden. Ik wens éénieder vanaf hier alle goeds en sluit wederom af
met mijn favoriete slogan:

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

Stichting Fuertedogs: Elke Kaaskooper

 

Pieke gaat als doglistner samenwerken met Fuertedogs.. 
Fuertedogs is erg blij te kunnen melden dat zij gaat samenwerken met Pieke van der Zwaan-Everaert
van Doggylanguage. Pieke komt uit de school van Jan Fennell. Zij werkt al meer dan 35 jaar met
honden en heeft jarenlang het gedrag van wolven in hun roedel bestudeerd. Zij heeft in de jaren
negentig de methode "Amichien Bonding" ontwikkeld. Haar grote inspirator was Monty Roberts, bekend
als "The Horsewhisperer". De methode houdt in: behandel uw hond als uw beste vriend. De naam van
deze methode zegt het al: Ami(=vriend) chien(=hond) Bonding®.

Pieke zal de gezinnen in Nederland die een hond van Fuertedogs in huis hebben genomen adviseren en
helpen bij gedragsproblemen. Dit zal via de mail / telefoon gaan en indien gewenst via een consult. U
kunt vragen aan haar stellen via pieke@fuertedogs.com.

Achtergrond Amichien Bonding methode:
Correcties worden hierbij niet gebruikt. Voor angst en pijn is namelijk geen plaats in het leerproces van
de hond. We moeten het vertrouwen van de hond winnen en met correcties verbreek je juist dat
vertrouwen. Een hond zal uit vrije wil veel beter luisteren dan uit angst voor een correctie.

Hoe? Door ons te gedragen op een manier die de hond begrijpt en rust geeft. Amichien Bonding is het
proces waarbij we het vertrouwen van de hond winnen door ons conform de hondentaal als alpha-leider
te gedragen jegens de hond. In onze gezinssituatie moeten we proberen te bereiken dat de hond de
rest van het gezin als de alpha-leiders ziet en vertrouwt. Daarvoor is nodig dat het gezin zich continu en
consequent als de alpha-leiders gedraagt. Dan zult u het vertrouwen van de hond winnen en zal de
hond u vrijwillig als zijn leider(s) kiezen. Dat zal tot gevolg hebben dat uw hond veel rustiger en
ontspannen wordt en veel probleemgedrag zal verdwijnen. Uw band met uw hond wordt veel intenser,
want u en uw hond begrijpen en respecteren elkaar nu als vriend. Pieke traint dus niet uw hond, maar
leert ú de hondentaal. Het resultaat zal afhangen van de mate waarin u zich consequent gedraagt
conform de hondentaal.

Lees meer op http://www.doggylanguage.com en http://www.janfennellthedoglistener.com
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Stichting Fuertedogs: Patrick Fassaert

 

Blando geplaatst als 100ste hond.. 
Bij ieder bezoek aan de finca van Elke op Fuerteventura, dit is inmiddels een keer of 4 geweest het
afgelopen jaar, was er een hond waarmee ik iedere keer een hele speciale band had. Iedere keer als ik
door het hek naar binnen liep werd ik begroet door veel honden, alleen was er steeds een grote
witachtige hond met enorme poten die boven op me sprong: Blando. Hij bleef me als een zuignap
overal achtervolgen en gedurende mijn bezoeken daar was hij mijn grootste knuffelmaatje.

Deze vrolijke viervoeter zat al dik een jaar bij Elke en het zag er naar uit dat niemand zich over deze
prachtige hond wilde ontfermen en hem een nieuwe kans wilde geven.

In juni kregen we via één van de sites, waar wij honden onder de aandacht brengen voor adoptie, een
aanvraag binnen voor Blando. Het was een gezin uit  Dordrecht die al hun leven lang met honden
opgegroeid waren en zij waren op slag verliefd geworden op het hoofd van Blando en zijn story. Ze
zochten precies deze hond (wat me trouwens opvalt is de klik die mensen hebben als ze een hondje op
een foto hebben uitgezocht, puur op de blik van de ogen van de hond). Wonderwel is ook het eerste
zien en contact met de nieuwe hond en baasje(s) op Schiphol steeds een zeer emotioneel gebeuren,
het lijkt wel of de hond en de baas elkaar hebben uitgezocht zonder dat ze elkaar ooit hebben gezien.

Ik ben zelf bij deze mensen op bezoek geweest en heb een heel warm en fijn gesprek gehad over een
eventuele adoptie voor Blando, dit was dan ook zo geregeld. Na de nodige inentingen en vliegklaar
maken was het zover, Blando mocht zijn nieuwe baasjes letterlijk in de armen nemen op Schiphol!!  De
foto’s kan je checken bij happy end op de site van Fuertedogs.

Ons team van Fuertedogs is ook erg blij om te kunnen zeggen dat Blando de 100ste hond was die in we
in korte tijd een nieuw baasje en een 2e kans hebben kunnen geven. Jullie kunnen ook zien hoe
belangrijk het voor ons en de hondjes is dat we mensen vinden die de honden uit Fuerteventura, die
vaak een verschrikkelijk leven achter de rug hebben, een nieuwe kans geven.

Ik hoop jullie snel in een volgende editie van de nieuwsbrieven te kunnen melden dat we de 200ste
hond hebben geplaatst!

Dank namens de honden en met groet,

Stichting Fuertedogs: Arthur Verver

 

Fuertedogs heeft een nieuwe sponsor: DOGS-22! 
Fuertedogs heeft een sponsorovereenkomst gesloten met DOGS-22. DOGS-22 verkoopt onder eigen
label luxe leren halsbanden en riemen.

In april 2007 adopteerde Letitia Nurmohamed, eigenaar en oprichtster van DOGS-22, haar hond Frodo
uit Spanje. Frodo (voorheen Shaun) is  een boxer kruising en werd als pupje samen met zijn twee
broertjes en zusje  gedumpt  in de Perrera op Fuerteventura.  De vier  pups zijn daar destijds
weggehaald door Elke.

Letitia kon het onrechtvaardige leed van deze honden niet van zich afzetten. Ze besloot om middels
haar passie voor bijzondere leren halsbanden en riemen,  te willen bijdragen om dit leed te helpen
verzachten. Letitia is altijd op zoek naar mooie en bijzondere halsbanden. Naast een bijzonder design
stelt zij hoge eisen aan de kwaliteit en afwerking. Een halsband wordt tenslotte toch het grootste deel
van een hondenleven gedragen en moet zeker comfortabel zitten. Dit geldt ook voor de riemen. Deze
moeten lekker in de hand voelen en zeker geen irritatie geven. Onder haar eigen label, DOGS-22, biedt

 

31-7-2010 Periodieke nieuwsbrief Fuertedogs

http://vedm.net/click2?l=Q8npc&m=xr… 3/5



Letitia halsbanden en riemen aan die gemaakt zijn van hoogwaardig runderleer, comfortabel aanvoelen
en een bijzonder design hebben.

Met een deel van de opbrengst steunt DOGS-22 Stichting Fuertedogs.

Het getal 22 wordt in de logica beschreven als 2 akties die wederzijds van elkaar afhankelijk zijn. Vrij
vertaald  voor DOGS-22  betekent dit dat de asielhonden afhankelijk zijn van de inzet van Letitia en de
verkoop van de halsbanden voor een beter hondenleven. Wilt u meer weten over DOGS-22? Kijk dan op

www.dogs22.com. 

Stichting Fuertedogs: Patrick Fassaert
 

Hondenontbijt bij Faunaland.. 
Na een eerste plezierige kennismaking op de hondenontbijtdag bij het filiaal Hillegom op 4 juni jl. ,
heeft FD ook acte de presence mogen geven op 12 september voor een hondenontbijt van Faunaland
Skagerhof in Hoofddorp. Wij kunnen zo de naamsbekendheid en doelstellingen  van onze stichting
goed belichten.

Faunaland  is bij iedereen bekend van de dierenwinkel keten. Voor FD werken Ad en Linda mee aan de
Pro-Plan welkomstpakketjes die adoptanten krijgen bij aankomst van hun FD- adoptiehond op Schiphol.
Maar ook onze 100ste hond’  ‘Blando’werd door Faunaland vereerd met een prachtig hondenkussen.

Onder de bezielende leiding van Ad en Linda was er een uiterst relaxte sfeer in Hoofddorp. Veel
hondenliefhebbers hadden de daad bij het woord gevoegd en konden samen met hun lievelingsdieren
lekker smullen van het klaarstaande ontbijt. Voor de baasjes was er lekkere koffie en een croissant;
voor de honden diverse smaken Proplan met een voerbak als cadeau. Ad gaf desgevraagd weer veel
waaardevolle adviezen over een breed scala van onderwerpen.  FD vrijwilligers René Moes met zijn vrouw
Mieke samen met Klaas en Irene Kaaskooper waren aanwezig. René heeft van veel honden spontaan 
mooie foto’s gemaakt. We hebben veel mensen kunnen spreken over het wel en wee van onze stichting
en desgevraagd flink wat  promotie materiaal kunnen meegeven. De conclusie van deze dag kan alleen
maar luiden: een prima initiatief!  Ad en Linda bedankt voor de gastvrijheid.!

Wij maken u nog graag attent op Faunaland’s  Dieren Event 4 oktober a.s. (=dierendag)  op
attractiepark Duinrell Wassenaar. Er is van alles te zien en te beleven. Alle huisdieren zijn welkom met
onder andere Workshops.,  Reddingshonden en schapendrijven demonstraties en veel meer. Speciale
prijs in de voorverkoop Euro 9.95 ( Officiele entreeprijs Euro 17.50). Kaartverkoop en informatie in de
Faunalandspeciaalzaken en via www.faunaland.nl.

 

RDE dag België: 27 september 2009 vanaf 14.00 uur.. 
Fuertedogs ontvangt regelmatig adoptieaanvragen via Rescue Dogs Europe. Vandaar dat u RDE dan
wellicht ook kent of zelfs via RDE een Fuertedogs hondje heeft geadopteerd. Daarom vragen wij
aandacht voor de RDE dag op zondag 27 september 2009 aanstaande.

 

De RDE dag wordt georganiseerd bij:

Hondenschool Den Dries, Sikkelstraat, 2580 te Putte (Mechelen)

Iedereen is van harte welkom vanaf 14 uur. U kunt een gezellig dagje uit met uw hond,
u kunt elkaar weer een keer ontmoeten en ervaringen over en weer kunt uitwisselen. Er
zijn leuke activiteiten zoals doggydance, countrydance en een doggyfotoshoot. Verder
is er een springkasteel en een behendigheidsparcours aanwezig. Kortom, genoeg om
samen met uw hond een leuke dag te hebben.

Stichting Fuertedogs: Patrick Fassaert  
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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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