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Nieuwsbrief Stichting Fuertedogs 1-2009

Terugblik 2008, vooruitzichten 2009..
Welkom bij de eerste nieuwsbrief van Stichting Fuertedogs. Door gebruik te maken
van dit digitale communicatiemiddel wil Stichting Fuertedogs iedereen die bij ons
betrokken is informeren over de ontwikkelingen. Stichting Fuertedogs is in oktober
2008 opgericht door een aantal vrijwilligers en heeft als doel Elke's werk op
Fuerteventura te ondersteunen. Het werk van Elke bestaat uit het opvangen en
herplaatsen van hondjes die verwaarloosd, mishandeld of gewoon achtergelaten zijn
op het eiland.
2008 was voor Elke een overlevingsjaar waarin zij veel tegenslagen heeft moeten
verwerken. Het bleek achteraf waard om te vechten tegen de omstandigheden en
hieruit moed te putten voor 2009. In 2008 zijn veel verbeterpunten bereikt zoals het
betrekken van een finca die perfect is voor de hondjes en het volledig omheinen van
het terrein. Ook zijn een aantal samenwerkingsverbanden tot stand gekomen
waardoor veel hondjes een nieuw gezin hebben gevonden.
Een aantal speerpunten voor 2009 zijn het herplaatsen en helpen van zoveel mogelijk
hondjes rekening houden met hetgeen Elke kan verwerken in haar eentje, het
uitbreiden van de donateurslijst omdat deze gelden van essentieel belang zijn om ons
werk te kunnen doen, het verbeteren van Elke's barre leefomstandigheden en tot
slot het opzetten van een gedegen organisatie binnen Stichting Fuertedogs met een
goede administratie en communicatie om volledig transparant te zijn richting alle
betrokkenen. Dit alles betekent dat er veel werk verzet zal moeten worden en wij
hopen dan ook op ieders steun te kunnen rekenen. Dit is hard nodig!
Stichting Fuertedogs: Patrick Fassaert

Aan het woord: Elke Kaaskooper..
Ja, hoe omschrijf je in het kort een zeer bewogen jaar? Het was in ieder geval flink
buffelen om zonder uitzicht op voldoende financiële middelen en een eigen
gezondheidstoestand die te wensen overliet, toch vele noodlijdende honden een kans
te geven. Er waren vele momenten waarop de moed me totaal in de schoenen zonk,
maar iedere keer als ik dacht dat het helemaal fout liep, kwam er uit onverwachte
hoek toch weer een helpende hand of een donatie die op dat moment voor ´lucht´
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zorgde. Zo kregen de honden toch iedere keer hun voer en / of de noodzakelijk
medische zorg.
Het is uiteraard onmogelijk om in een paar regels al diegenen te bedanken die er aan
bijdroegen dat de fincahonden en ikzelf het jaar uiteindelijk positief konden afsluiten.
Na een lange aanloop is er in oktober 2008 een eigen stichting rondom de honden en
de finca opgericht en wel met een ANBI-registratie. Er is inmiddels gelukkig ook een
bredere kring van supporters ontstaan met meer donateurs, vrijwilligers en
adoptanten. Kortom, een veel betere en stevigere basis om de toekomst voor de
fincahonden met meer vertrouwen tegemoet te zien. De lange reeks bedankjes in de
rubriek “MET DANK AAN” op de Fuertedogs website geeft de enorme positieve
beweging qua hulp en betrokkenheid goed aan. Daarbij aangestipt dat ook veel
mensen die mij en de honden herhaaldelijk uit de brand hielpen dat liever zonder
naamsvermelding deden. Ik wil bij deze éénieder die ooit zijn of haar steentje bijdroeg
voor de honden nogmaals VAN HARTE BEDANKEN..!! De ontvangen steun en
betrokkenheid voor de fincahonden en mijzelf is hartverwarmend en geeft extra kracht
en motivatie om weer door te gaan.
Mensen zoals jullie maken het mogelijk om een behoorlijk aantal honden in nood een
kans te geven. Er is een enorme last van mijn schouders gevallen, nu ik er niet langer
in mijn ééntje voorsta en er zich een positief ondersteunend netwerk rondom de
fincahonden ontwikkelt. Het moet mogelijk zijn om in 2009 samen met zoveel
positieve mensen een groot verschil te maken voor de noodlijdende honden op
Fuerteventura. In de toekomst hoop ik meer tijd vrij te kunnen maken voor het
beantwoorden van mails. Er komen met de geplande aanpassingen van de website
midden 2009 meer mogelijkheden om foto´s, informatie en feedback over de finca en
fincahonden te presenteren, als ook over het reilen en zeilen van reeds geadopteerde
honden.
Verder wil ik vooral ook nadrukkelijk aandacht vragen voor het grote aantal
PODENCO´s op de finca, een zeer sympathiek hondenras dat erg te lijden heeft op
Fuerteventura en iedere steun en positieve belangstelling broodnodig heeft. Omdat er
helaas zo weinig adoptieaanvragen voor podenco´s binnenkomen, zijn juist voor hen
de “adopties op afstand” zeer welkom en van levensbelang.
Afsluitend met mijn favoriete slogan, wens ik iedereen alle goeds en hoop ik op jullie
blijvende betrokkenheid bij de fincahonden:
"You cannot save the dogs of the whole world,
but you can save the whole world of ONE dog!"
Stichting Fuertedogs: Elke Kaaskooper
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Adoptie op Afstand: een korte
toelichting
Het werkt als volgt: we hebben gemiddeld ongeveer 50
honden in onze opvang waarvoor we kosten maken.
Denk oa aan voer, diverse entingen, periodieke anti
worm en anti vlooibehandeling. Voor een hondje
vertrekt naar een nieuw gezin vindt castratie of
sterilisatie plaats, wordt een chip en paspoort geregeld.
Omdat we op Fuerteventura zitten vliegen alle hondjes
en ook hieraan zijn kosten verbonden. Om dit te
bekostigen kunnen de hondjes op afstand worden
geadopteerd vanaf 5 euro per maand. Omdat de
kosten hoger zijn kan een hondje geadopteerd worden
door meerdere personen samen. Als jouw hondje een
nieuw gezin vindt melden we dit en bestaat de
mogelijkheid de donatie te stoppen of om te zetten
naar een ander hondje.
Dit adoptie op afstand programma is voor Stichting
Fuertedogs (en dus voor Elke) van zeer groot belang
omdat niet iedere hond die we opvangen direct
herplaatsbaar is. Doordat ze mishandeld, ondervoed of
verwaarloosd zijn is het nodig dat ze een tijdje bij Elke
verblijven. Voor sommige van hen is het zo erg dat ze
misschien wel nooit meer plaatsbaar zijn en dus de rest
van hun leven op de finca zullen moeten blijven. Op
onze website staan alle aanwezige hondjes met hun
verhalen. Heeft u interesse in deelname meld u zich
dan! Voor ons is iedere euro belangrijk!

Happy end: Nol
Nol, ons speciale sinterklaascadeautje kwam op 7
december 2008 aan op Schiphol. Wij (Martin en
Michelle) zijn de trotse eigenaars van Nolletje. Na
uitvoerig mailcontact met Elke en een bezoek van
Fuertedogs hebben wij besloten om Nol te adopteren.
Ons gevoel zei ons dat wij Nol een goed huis konden
bieden waar hij kon uitgroeien tot een vrolijk hondje.
Dit in tegenstelling tot het angstige hondje wat hij
helaas nog was bij Elke. Ondanks haar goede zorgen
kon ze hem helaas niet de aandacht en de rust bieden
die hij nodig had.
Nol kwam namelijk van een dakterras samen met vele
andere honden. Toen al deze honden naar het
dodingstation werden gebracht heeft Elke hem gelukkig
gered o.a. samen met zijn vriendinnetje Catootje.
Hier in Middelburg heeft Nol zijn vriendje Naut, hoewel
Naut (4 maanden) soms nog iets te enthousiast is voor
Nol lijken ze het wel prima met elkaar te kunnen
vinden. Het is erg leuk om te zien dat Nol duidelijk laat
zien waar Naut zijn plaats is, iets wat hij hiervoor nog
nooit heeft kunnen doen gezien zijn onderdanige
karakter.
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Stichting Fuertedogs
http://www.fuertedogs.com
Rekeningnummer: 52.82.62.289
T.N.V. Stichting FUERTEDOGS te Barendrecht
IBAN: NL42ABNA0528262289
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