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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.

 BEMIDDELINGEN
Het bemiddelingsteam heeft weer flink wat honden kunnen plaatsen. Maar liefst 20
honden vertrokken de afgelopen tijd naar hun nieuwe huizen. Hieronder volgen zij in
alfabetische volgorde:

U kunt hun verhalen lezen op onze Windmee-pagina, die u direct kunnen bereiken
door te klikken op http://www.voordewindhond.eu/nl/wind. We wensen alle
honden en mensen nog vele gelukkige jaren toe. Als voorbeeld van hoe we ons dat
voorstellen publiceren we, met toestemming van de fotograaf, graag de volgende
foto van onze Bubbles, die thuis Lotta genoemd wordt:

 PEETHONDEN
In onze vorige Windkracht presenteerden we ons peethondenprogramma ‘nieuwe
stijl’ en stelden we onze peethonden aan u voor. We hebben al een paar positieve
reacties gehad op deze “adoptie op afstand”-mogelijkheid en inmiddels hebben Fee,
Duca, Faysal en Khadija peetouders. Langs deze weg willen we de nieuwe
peetouders nog eens bedanken voor de maandelijkse steun aan “hun” windhond!
Binnenkort zullen alle peetouders een korte update over hun hond toegestuurd
krijgen.
Een van onze peethonden, Stella, heeft zoals u op de vorige bladzijde kon lezen een
eigen thuis gekregen en wel bij haar peetouders in het verre Oostenrijk!

Maar we willen u ook graag aan onze nieuwe peethond voorstellen:
Greyhoundreu BILLY zit al vanaf juli 2012 bij Voordewindhond en mag dus ook tot
onze langzitters gerekend worden. Reden voor ons om deze vriendelijk zwart-witte
reus ook tot peethond te benoemen . Billy is 6 jaar en wellicht is dat, naast het feit
dat greyhounds gewoon niet zo in trek lijken te zijn, de reden dat deze brave borst
nog steeds in de opvang zit.

Billy houdt van rennen en dat doet hij dan het liefst gewoon hard en zonder uit te
kijken waar hij z’n voeten neerzet. Dit heeft hem al enkele malen in botsing gebracht
met bijvoorbeeld een hek of tot een struikelpartij geleid. Gelukkig zonder ernstige
gevolgen.
Verder is Billy, als rasechte Grey, dol op knuffelen en we hopen dan ook nog steeds
dat er binnenkort iemand hem komt ophalen voor een leven als couch potatoe want
ook deze lieverd verdient een eigen baas en huis.
Tot die tijd zouden wij erg blij zijn met een peetouder die ons kan helpen met de
bekostiging van Billy’s lange verblijf op het Dierencentrum
Wellicht ten overvloede: de gedachte achter het peethondenprogramma is dat de
opvangkosten van de peethonden zo mogelijk geheel gedekt worden door de
peetouders. Fee, Faysal, Duca en Khadija hebben nu alle vier een peetouder, maar
hun opvangkosten zijn nog (lang) niet gedekt. Kortom, ook Fee, Faysal, Duca en
Khadija kunnen nog wel een paar peetouders gebruiken.
We hopen dat nog meer mensen peetouder willen worden! De greyhounds Bram en
Simba, de Barsoi Maxim hebben nog helemaal geen peetouders.
Voor aanmelding als peetouder of vragen over onze peethonden kunt u contact
opnemen met Sophie Witschge, tel. 06 12282478 of sophie.witschge@voordewindhond.eu
 WERKZAAMHEDEN OP HET DIERENCENTRUM

Lezers die onze website een beetje in de gaten houden hebben ongetwijfeld het
verslagje gelezen van de in juni georganiseerde eerste klusdag op het Dierencentrum
Friesland, waar de meeste van onze honden liefdevol worden opgevangen door
Martine en Egon. Er is een flinke start gemaakt met het maken van 2 ruimtes,
huiskamers eigenlijk, die geschikt zijn voor groepshuisvesting voor een aantal van
onze opvangers. Er is een muur neergehaald en er zijn muren gestuct en geverfd.
Daarnaast is er ook weer een flink aantal tegels geraapt van het grote speelveld
zodat deze in de, hopelijk nabije, toekomst kan dienst kan doen als ware ren-en
speel-zandvlakte voor onze windhonden.
Op 11 juli is nog een driekoppig groepje vrouwen bezig geweest met het
voorbehandelen van de vloer van de ene ruimte en het verven van de muren van

de andere ruimte. Een van hen raapte zelfs nog in haar eentje 100 tegels van het
grote speelveld.
Op 21 juli stond de volgende grote klusdag gepland waarvoor zich een man of twaalf
hadden opgegeven. Maar de immense hitte leidde ertoe dat de klusdag werd
afgezegd. De hoofdbezigheid zou namelijk het verwijderen van veel tegels zijn, en
daarvoor was het gewoon tè warm!
Desalniettemin ging op 21 juli een tweetal gedreven vrijwilligers naar het
Dierencentrum om beide vloeren epoxy-klaar te maken. Er werd geplamuurd,
geschuurd, geschrobd en gestofzuigd dat het een lieve lust was! Ook vond Wouter
een alternatief gebruik van het mondkapje uit!

De volgende klusdag staat nu, wolkbreuken en hitte dienende, voor zondag 4
augustus op de planning. We hebben echter niet de illusie dat we dan alles klaar
kunnen krijgen! Er liggen nog wel een paar klusdagen in het verschiet. Er moeten nog
veel tegels weg, het onkruid tiert nog welig en het speelveld kan ook nog wel wat
nieuw zand gebruiken worden gebracht. Verder moet de verzorgingsruimte nog van
een wasgelegenheid worden voorzien. Gelukkig hebben we goede hoop dat ons lid
Bert ons daarmee behulpzaam zal zijn.
Blijf de site volgen en mocht u nou een zondag over hebben, dan kunt u onder de
knop ‘activiteiten’ zien op welke andere dagen en voor welke klussen er nog
aanpakkers gezocht worden. U kunt natuurlijk ook altijd even contact opnemen met
Jørgen, onze penningmeester--voorman--planner: jorgen.postma@voordewindhond.eu.
En als u denkt, ja, maar tegels optillen, muren verven, metselen en met kruiwagens
zand slepen is echt niet mijn ding, dan niet getreurd. We hebben u toch hard nodig!

Voor de inrichting van de verzorgingsruimte hebben we namelijk nog twee trimtafels
en een standföhn nodig, en voor het bewoonbaar maken van de huiskamers zoeken
we nog een paar banken, manden, kleden en speeltjes. Misschien staat er bij u een
trimtafel werkloos in de schuur of een standföhn? Misschien gaat u een nieuwe
bank kopen? Of misschien heeft u ooit een fantastisch mooi bed voor uw windhond
gekocht, maar besloot deze dat het gekochte object niet aan zijn of haar wensen
voldeed? Laat het ons weten!
 POETSPLOEG GEZOCHT!
Sinds de oprichting van Voordewindhond
in mei 2010 heeft de vereniging 50
Afghanen bemiddeld en op het
Dierencentrum wachten op dit ogenblik
nog negen Afghanen op een nieuw huis.
Zelfs diegenen onder de lezers die geen
ervaringen met de vachtverzorging van een
Afghaan hebben zullen onmiddellijk
begrijpen dat de verzorging van zoveel
vachten een immense opgave is. Een
opgave die op geen enkele manier door
Martine zelf uitgevoerd kan worden. Daar
heeft ze domweg de tijd niet voor.
Het is misschien wel een geluk bij een
ongeluk dat de meeste Afghanen zodanig
verwaarloosd en in de knoop worden
ingeleverd dat in eerste instantie de hele
vacht eraf geschoren moet worden. Daar
zijn we intussen erg handig in geworden!
Maar ja, dat haar gaat wel gewoon weer
groeien en ook een korte Afghanenvacht
moet bijgehouden worden.
Daarom willen we graag een poetsploeg samenstellen. We zoeken dus enthousiaste
Afghanenmensen die goed in vachtverzorging zijn en die met elkaar eens in de vier
tot zes weken een (half) dagje op het Dierencentrum de vachtverzorging van de daar
aanwezige Afghanen ter hand willen nemen. En dan is vast ook nog wel tijd om een
rondje met de net-geborstelde Afghaan te gaan wandelen.
Meld u aan! Stuur een mail aan rina.de.vries@voordewindhond.eu

 GROETEN VAN…FRIDOLIN
Fridolin stond op onze site als Lucas. Wij plukten hem min of meer van Marktplaats
en dankzij de hulp van een gewaardeerde medewerker van de vereniging werd hij
eerst naar Utrecht en later naar het Dierencentrum vervoerd. Na een aantal weken
opvang plaatsten we hem bij een aardige Duitse windhondenvrouw, die ons in het
Nederlands het volgende bericht over Fridolin stuurde:
Ruim een jaar geleden was ik op zoek naar een kameraad voor mijn
Greyhoundteef Lola die niet alleen wilde blijven, nadat mijn Salukireu was
overleden. Mijn oog was op een van de Salukis gevallen die bij Martine in
opvang waren. Dus Lola en ik kwamen op bezoek. Maar het was al snel
duidelijk dat Lola en de Saluki elkaar niet leuk vonden. Gelukkig kwam
Martine op het idee Lola aan Lucas,een Grippetreu die ook bij Martine in
opvang was voor te stellen. Een week later haalde ik “Fridolin” op en
vanaf het allereerste ogenblik is hij een enorme verrijking van ons leven.

Enige zorgeloze maanden gingen voorbij. Maar begin oktober kreeg hij een
epileptische aanval die ongeveer 1½ minuut duurde. Hij lag op de bank te
slapen, maar plotseling ging zijn kop omhoog, verstijfde hij, kromp samen
en viel hij de bank af. Hij bewoog zijn poten alsof hij aan het lopen was,
het schuim kwam uit zijn bek en hij was niet meer aanspreekbaar. Daarna was
hij volkomen gedesoriënteerd en uitgeput. Ik ben toen onmiddellijk naar de
dierenarts gegaan die hem onderzocht en probeerde een oorzaak vast te
stellen. De enige mogelijke oorzaak die wij konden bedenken was de
consumptie van wat verse paardenvijgen op het Zand van Kootwijk. Als de
paarden onlangs ingeënt en/of ontwormd zouden zijn geweest, dan zou dat de
oorzaak van de aanval kunnen zijn. En dus besloten wij dat ik eerst nog een
tijd zou afwachten of hij weer een nieuwe aanval zou krijgen.

Enige tijd gebeurde niets en ik dacht wel dat het leed geleden was, toen
kwam ongeveer vier weken later de tweede aanval! Dus kon ik de oorzaak
paardenvijgen uitsluiten. Ik veranderde zijn voeding volledig en hoopte
daarmee verdere aanvallen te vermijden. Maar zes weken later was het echt
goed mis. Hij kreeg meerdere aanvallen zowel‘s nachts als overdag en deze
volgden elkaar steeds sneller op. De dierenarts verwees Fridolin meteen
naar de dierenkliniek. Daar werd hij zorgvuldig onderzocht en moest ook een
nacht in de dierenkliniek blijven. De volgende dag kwam de diagnose:
primaire epilepsie, oorzaak onbekend.
In de kliniek waren zij al met de toediening van medicamenten begonnen
(intraveneus), zodat zich geen zogenaamd “cluster” kon ontwikkelen want
dan bestond de kans dat hij overleed. De volgende dag haalde ik hem weer
op. De nacht in het ziekenhuis vond Fridolin echt vreselijk maar hij
herstelde snel.
Thuis moest ik dan met de medicamenten verder gaan. Dus kreeg Fridolin `s
morgens en `s avonds altijd op hetzelfde tijd - dat was erg belangrijk –
tabletjes. De eerste dagen waren niet makkelijk. Fridolin kreeg per slot
van rekening ja echt drugs en hij waggelde min of meer door het huis. Hij
kon alleen aan de lijn in de tuin. Hij kreeg erg dorst en honger ten
gevolge van de medicamenten en dus kwam hij aan hoewel ik het voer
verminderde. Maar ook deze tijd ging zonder ongelukken voorbij. Vijf dagen
later liep hij weer vrolijk door de tuin en een week later was hij helemaal
de oude.
Twee weken daarna moesten wij nog een keer naar de dierenkliniek voor een
bloedonderzoek en na een kleine aanpassing van de medicamentendosis is
Fridolin nu perfect ingesteld. Hij heeft geen enkele aanval meer gehad. Als
je hem op het Zand ziet rennen met zijn hondenvriendjes, zou je niet denken
dat hij epilepsie heeft.

Ik heb wel mijn dagritme aangepast: in de zomer `s morgens en `s avonds om
zeven uur een tabletje en in de winter (wegens de vervelende zomertijd) `s
morgens en `s avonds om zes uur, ook in het weekend. Het regelmatige,steeds
op dezelfde tijd innemen van de medicijnen is heel belangrijk voor het
succes van de behandeling. En in de winter is het heel aangenaam in het
weekend om kwart over zes `s morgens nog eens terug naar bed te kunnen: de
honden vinden het ook heerlijk: nog een beetje samen liggen en knuffelen en
misschien ook nog een beetje slapen.
Ik heb de beslissing Fridolin te nemen nooit berouwd. Er is altijd een
bepaald risico als je beslist een hond uit de dierenbescherming op te
nemen. Vooral als je – het geval was het bij Fridolin – niet veel weet
van de voorgeschiedenis. Voordewindhond weet van Fridolin alleen dat hij
een soort van “wisselbeker” was. In de tijd dat hij bij Martine in opvang
was, had hij geen aanval. De theorie van een dierenarts was dan ook dat
Fridolin zich bij mij voor de eerste keer in zijn leven kon ontspannen en
dat hij eindelijk tot rust kon komen en zo ook de epilepsie aan het licht
kwam. Maar dat is alleen een theorie. De echte oorzaak weet niemand.
Ik hoop dat Fridolin zich nog erg lang kan ontspannen bij mij en ook nog
vaak “de vliegende hond van het Kootwijkerzand”kan spelen.

En daar sluit het bemiddelingsteam zich van harte bij aan. Wij willen Sabine vanaf
deze plek dan ook hartelijk danken voor haar goede zorgen aan Fridolin en aan haar
bereidheid om voor deze Windkracht een stukje tekst over hem te schrijven.

 EN OOK GROETEN VAN UW PENNINGMEESTER!
Sinds het online gaan van onze nieuwe website is het mogelijk om een donatie te
doen door middel van een handige PayPal-knop. Tot nog toe zijn 6 donaties
ontvangen met een opbrengst van €339,20. Dat is mooi! Dank aan allen die die op
deze manier gedoneerd hebben.
Maar het wil ook wel gebeuren dat leden via Paypal hun contributie betalen. Op
zich is dat natuurlijk niet erg, maar wat misschien niet iedereen weet is dat er per
transactie kosten worden ingehouden. En u raad het al, een percentage van uw
contributie gaat verloren aan transactiekosten. Dat is echt heel jammer!
Daarbij is een bijkomend nadeel dat er niet omschreven is dat het om een
contributiebetaling gaat – betalingen via Paypal zijn immers altijd donaties volgens
de omschrijving van PayPal - en ik vervolgens niet weet dat die persoon zijn of haar
contributie heeft betaald.
Dus daarom bij deze het vriendelijke verzoek om de PayPal functie uitsluitend te
gebruiken voor donaties en niet voor uw contributiebetaling.
Ik wens u allemaal een fijne zomervakantie en mocht het allemaal wat voordeliger
uitvallen dan u dacht.... wij zijn op dit moment bezig met het realiseren van twee
nieuwe hele mooie huiskamers voor de opvanghonden op het Dierencentrum
Friesland. En daar kunnen we altijd wel een extraatje voor gebruiken.
met vriendelijke groet,
Jørgen Postma
 AGRADI
Halverwege april is uw vereniging dankzij de inspanningen van de Commissie
Windscherm opgenomen in het sponsorprogramma van Agradi, een webwinkel voor
dierbenodigdheden. Alle leden en bekenden van de vereniging hebben daarover een
mail met uitleg en instructies ontvangen.
Wij waren er, samen met de commissie vanuit gegaan, dat een dergelijk eenvoudig,
gratis, gemak-dient-de-mens-systeem onze leden zou aanspreken. Als het merendeel
van onze ruim 120 leden en onbekend maar groot aantal bekenden allemaal af en
toe via onze site iets bij Agradi bestellen moeten we toch een aardige bron van extra
inkomsten kunnen genereren. Tenminste, dat leek ons.
Iedere week stuurt Agradi ons keurig een overzicht van wat er via de
Voordewindhondknop is besteld en welke donatie dat voor ons oplevert. Iedere
week dus weer een spannend moment! Maar zó spannend zijn die momenten helaas
nog niet.

De rapporten voor de weken 16, 17, 24 en 27 lieten zien dat niemand van ons iets bij
Agradi had besteld. Dat leverde ons dus in het geheel niets op. De rapporten voor de
weken 18 – 23, 25 – 26 en 28 – 29 leverden gezamenlijk een donatie van € 27,02 op.
En dat is natuurlijk altijd meer dan niets, om maar eens een open deur nog wat
verder open te zetten, maar het houdt ook niet over! En het moet ook echt beter
kunnen!
Kom op, bestel af een toe eens een zak hondenvoer, of een gezellig speeltje, een
tuinslang of een paar laarzen bij Agradi. Prima kwaliteit, groot assortiment (ook de
bekende merken), scherp geprijsd en bovendien nog thuis afgeleverd! En u helpt
ons er echt mee!!
Wij sturen u met deze Windkracht nog een keer de instructies mee en hopen dat we
in de volgende Windkracht kunnen schrijven dat deze pepwrite geholpen heeft en de
donatieteller omhoog geschoten is!

 SAMENWERKING OVER DE GRENS
Windhunde in Not e.V., onze Duitse zustervereniging –die eigenlijk eerder onze
moedervereniging is–heeft sinds april een nieuw bestuur. Omdat uw bestuur en het
nieuwe Duitse bestuur ervan overtuigd zijn dat we beter voor onze windhonden
kunnen zorgen als we met elkaar samenwerken, zullen beide verenigingen in
voorkomende gevallen elkaar graag behulpzaam zijn. Daarbij valt te denken aan de

verdeling over beide organisaties wanneer een van beide plotseling een grotere
groep honden ter herplaatsing aangeboden krijgt.
Vanaf deze plek wensen wij het bestuur van Windhunde in Not veel succes met de
verjonging en de wederopbouw van hun vereniging!
 AGENDA
De agenda voor de volgende tijd ziet er als volgt uit:
4 augustus
10 augustus
31 augustus
7 september
21 september

klusdag Dierencentrum Friesland
wandelen Kootwijk
wandelen Kootwijk
wandelen Kootwijk
wandelen Kootwijk

De eerder aangekondigde maar verschoven workshop Vachtverzorging Afghanen zal
plaatsvinden op het Dierencentrum Friesland zodra de verzorgingsruimte
operationeel is.
 TOT SLOT
Het bestuur en het bemiddelingsteam wenst iedereen een prachtige zomer toe, met
mooi weer en genoeg afkoeling!

