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Windkracht is de nieuwsbrief van Voordewindhond, de vereniging die windhonden helpt. Windkracht
verschijnt vier maal per jaar en wordt digitaal verspreid onder de leden en donateurs van
Voordewindhond.

KLAAR VOOR DE START? AF!
Op 12 juni was het zover. Voordewindhond ging officieel van start met een wandeling op het
Kootwijkerzand. Meer dan 35 windhondliefhebbers maakten in gezelschap van hun windhonden een
flinke tippel op het zand om daarna met champagne en taart de nieuwe vereniging in te luiden.

De naam, het logo en de slogan werden door middel van de door Jørgen vakkundig tussen twee
bomen opgehangen banner onthuld. We hebben –tot onze opluchting- eigenlijk alleen positieve
geluiden opgevangen! De stickers vonden dan ook gretig aftrek en veel van de aanwezigen
registreerden zich direct als lid van Voordewindhond. Ook in de weken daarna meldden zich nog
nieuwe leden aan, waaronder ook enige uit Frankrijk, Duitsland en België. Dat is mooi, want we
heten natuurlijk niet voor niets Voordewindhond.eu!

LEDEN
Onze ledenadministrateur meldt dat op dit moment Voordewindhond ruim 40 leden heeft. Dat is
helemaal niet slecht, maar we kunnen natuurlijk nog veel meer leden gebruiken. We gaan er voor het
gemak maar even vanuit dat u zelf uw lidmaatschap al heeft geregeld. Maar u kent vast nog wel een
paar windhondmensen, die wel een bijdrage willen leveren aan het werk dat Voordewindhond voor
de windhond verzet.

 (NOG GEEN) WEBSITE….
U heeft vast gemerkt dat het met de nieuwe website nog niet zo wil vlotten. Er deed zich namelijk
een financieel probleem voor. Nu we als zelfstandige organisatie opereren en niet langer gesteund
worden door Windhunde in Not, moeten we, om het maar even duidelijk te formuleren, echt op de
kleintjes letten! Maar er is een helder licht aan het eind van de tunnel. Een van onze eigen leden
bleek niet alleen de vaardigheden in huis te hebben om een website te bouwen, maar ook nog eens

de benodigde tijd en zin! We verwachten toch binnenkort de nieuwe site te kunnen lanceren.
Waarschijnlijk wordt er nog iets aan de kleurstelling van het logo veranderd.

MAAR WEL EEN BANKREKENING!
Het klinkt eenvoudig: even een bankrekening openen. Maar dat bleek een flinke denkfout. Enige
banken waren in het geheel niet geïnteresseerd en die bank die ons wel wilde hebben verlangde een
onwaarschijnlijke hoeveelheid gegevens, waarbij helaas de vestiging van de bank niet altijd precies
bleek te weten welke gegevens het hoofdkantoor nodig had. Maar, ruim zes weken nadat de Kamer
van Koophandel ons inschreef was het dan toch zover: we hebben een bankrekening, en wel:

ING 5178694, t.n.v. Voordewindhond, Wijk bij Duurstede
Als u na lezing van de vorige paragraaf denkt dat u misschien nog wel een kleine bijdrage wilt
overmaken, dan weet u tenminste waar u die kwijt kunt!

DE HONDEN
Ondanks alle rompslomp die komt kijken bij het opstarten van een nieuwe vereniging, ging het
herplaatsen van de honden natuurlijk gewoon door. In onze “stand van zaken”e-mails heeft u steeds
kunnen lezen welke honden herplaatst waren. Sinds de laatste stand van zaken e-mail hebben de
volgende honden een nieuw huis gekregen.
Tigre, de greyoundmix bleef toch niet bij zijn opvangouders, maar verhuisde naar het midden van het
land. Hij zorgde eerst wel voor enige moeilijkheden, maar die zijn inmiddels allemaal overwonnen.
Chiara, de oude, magere maar zeer opgewekte whippetteef ging na enige tijd in opvang te zijn
geweest naar een Duits echtpaar in de buurt van Osnabrück. De drie Salukis die in opvang zaten
hebben ook allemaal een huis: Freya leeft nu verder onder de naam Laica in de buurt van Würzburg,
Rashid heet voortaan Chalim en woont in het zuiden van ons land en Berber, die zonder naam op de
site stond, kunt u binnenkort op het strand in de buurt van Den Haag tegenkomen. Verder vonden
we nog een prima huis voor een jonge Afghaanse reu en ging het italiaan-pinscherkruisinkje Tommie
naar een lid van de zoekploeg (zie hieronder) in Mönchengladbach. En tenslotte: ook Anna (die als Jill
op de site stond) heeft een goed huis gevonden! We wensen Aafke veel succes en
doorzettingsvermogen bij de bestrijding van alle parasieten.
Eén hond, een tweejarige Caravan hound, bezorgde ons wel een ongemeen grote hoeveelheid
hoofdbrekens. Zoveel, dat ze een eigen paragraaf krijgt!

INDY
Half mei vroeg de toenmalige eigenaar van Indy, een caravan hound, ons nieuw huis te zoeken voor
dit windhondmeisje uit India. Omdat een permanent nieuw huis voor
zo’n onbekend ras niet zo snel te vinden was, regelden we eerst een
opvanggezin, waar ze in ieder geval tijdelijk kon blijven.
We haalden haar op, reden een stukje Duitsland in waar we bij een groot
benzinestation hadden afgesproken met de mensen die haar zouden
opvangen. De hond had de hele reis rustig achterin de auto liggen
slapen. Maar eenmaal aangekomen was van die rust niets meer te
merken en met een duizelingwekkende snelheid wrong zij zich als een
echte Houdini uit de auto en verdween in de nacht.
Het regende pijpenstelen en het was koud en van Indy geen spoor.

En dat bleef zo gedurende de volgende 12 dagen. Ze werd wel voortdurend gezien, maar ze liet zich
niet pakken. Sterker nog, ze wrong zich door de allerkleinste gaatjes en ontkwam iedere keer. Om
daarna een dorp verder haar geluk te beproeven. Een heuse zoekploeg werd samengesteld, de
brandweer en de politie hielpen geweldig mee. Zelfs een zoekhond werd ingezet. Er werden
pamfletten uitgedeeld en foto’s verspreid, voederplekken ingericht en de plaatselijke kranten, tv en
radio besteedden aandacht aan de voortvluchtige Indiase.
Zondagochtend, 12 dagen na haar ontsnapping werd ze, ernstig
vermagerd, onder het toeziend oog van drie leden van de zoekploeg met
behulp van een vangkooi weer gevangen. De opluchting was groter dan
we hier kunnen beschrijven.
Maar toen? Waar moest Indy heen? Dit was per slot van rekening geen
doorsnee opvanghond. Deze hond vereiste een heel speciaal huis van
bewaring!
Een van mensen van de zoekploeg die in verband met haar kittens een
volledig afgesloten tuin –met een dak!- heeft, bood aan haar op te
vangen. Tijdelijk, totdat we een permanent nieuw huis voor haar zouden
vinden, want zij had al drie honden en een vierde hond was uit financiële
overwegingen gewoon te veel.
Echter, al na een dag bleek Indy van mening dat dit haar thuis was. Ze ontwikkelde in een razend
tempo een ongekend sterke band met haar vrouw. En hier was géén sprake van een onbeantwoorde
liefde. Integendeel, de band tussen mens en hond is zo sterk, dat een ander thuis eigenlijk
uitgesloten is. Opvallend was Indy in het geheel niet op haar naam reageerde. En dus werd een
andere naam gevonden: Sunanda. Deze naam bevalt haar kennelijk heel goed! Sunanda liep al na een
week los, luistert ongelooflijk goed en zolang ze in de buurt van haar vrouw is, is haar wereld in
orde.
Om Sunanda en haar mensen in staat te stellen bij elkaar te blijven, hebben we Sunanda opgenomen
in het peethondenprogramma. Dat houdt in dat Voordewindhond mensen zoekt die een financiële
bijdrage willen leveren aan het levensonderhoud van Sunanda. Door hun steun zal Sunanda hopelijk
nog vele jaren de enige en gelukkigste Caravanhound van West-Europa zijn!
Wanneer u geraakt bent door dit verhaal en peetouder van Sunanda wilt worden, dan hopen we dat
u zich bij ons meldt. Eenmalige donaties zijn uiteraard ook van harte welkom.

ACTIVITEITEN
De eerstvolgende activiteit is op 7 augustus a.s. Dan gaan we weer wandelen in Kootwijk. Maar in
verband met het vermoedelijk warme weer is de aanvangstijd vervroegd tot half tien. Het kan zó
ongelooflijk heet worden op het zand. Dus: wie wil komen wandelen moet deze keer extra vroeg
opstaan. Wel graag van te voren aanmelden bij rina@overlangbroek.nl
Sommigen van u weten het vast nog: vorig jaar september hebben we een enorm leuke dag op de
renbaan in Leek gehad. De renvereniging daar bood ons toen een “funcoursing” aan. En dat was
precies wat het was: een hoop plezier, voor mens en hond! Ook in 2010 staat het team van Nienoord
voor ons klaar om ons een onvergetelijke dag te bezorgen. U krijgt nog een uitnodiging per e-mail,
maar u kunt 4 september al in uw agenda schrijven.
En als we het dan toch over agenda’s hebben: de WiN-agenda van 2010 was een groot succes en wij
zijn blij te kunnen zeggen dat in 2011 de eerste Voordewindhondagenda zal verschijnen, vol met

prachtige foto’s, nuttige informatie en praktische tips. Heeft u zelf een geniale foto van uw
windhond(en)? Stuur hem op! Wanneer de binnenkort de kantoorboekhandels hun enorme keuze
aan agenda’s voor 2011 aanbieden,hoeft u niet meer op zoek naar een passende agenda voor
volgend jaar!

TENSLOTTE
Wij wensen iedereen een rustige en onspannende zomer toe. Het is misschien een beetje bemoeiziek
maar laat uw hond(en) in deze tijd van het jaar niet alleen achter in de auto, ook niet voor heel even.
Een ongeluk zit echt in een heel klein hoekje!
Dit is het eind van Windkracht 1. Reacties, suggesties en vragen naar aanleiding van de inhoud
worden met open armen ontvangen door de secretaris op apiapi@xs4all.nl.
Met vriendelijke groet
Rina, Jørgen en Alet.

