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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.

 DÁÁG 2010
Het schijnt dat hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd lijkt te vergaan. Onze
collectieve voortschrijdende ouderdom zal ons dan ook zeker parten spelen, maar als
het Voordewindhondteam terugkijkt op 2010, dan heeft dit jaar toch een
snelheidsrecord gehaald.
In februari werd er abrupt afscheid van Windhunde in Not
genomen, voordat we het goed en wel wisten moesten we
halverwege mei niet alleen proberen Sunanda weer te
vangen, maar zaten we ook nog bij de notaris in Wijk bij
Duurstede voor het passeren van de akte, in juni werd
Voordewindhond officieel met taart en prosecco ten doop
gehouden, in september was de nieuwe website klaar, in
oktober ging de Duitse site de lucht in en nu schrijven we de
Kerstbrief. En dan hebben we het nog helemaal niet over
datgene wat eigenlijk onze taak is: het herplaatsen van
honden. Dat ging namelijk gewoon door en nam zelfs
ongekend grote vormen aan.
Toen de beslissing was genomen dat er een vereniging moest
komen hadden we geen idee of we wel ‘voldoende werk ‘zouden hebben, lees:
voldoende honden zouden kunnen herplaatsen, om de oprichting van een vereniging,
met alles wat daarbij komt kijken, te verantwoorden.
Welnu, daar hadden we ons geen zorgen over hoeven maken. Vrijwel vanaf de
allereerste dag wisten windhondbezitters ons te vinden. Sterker nog, meer mensen
dan ooit namen contact met Voordewindhond op. Of dat nou aan de positief klinkende
naam ligt? Voorheen bestond er ontegenzeggelijk een soort drempel om je hond bij
Windhonden in Nood aan te melden. De meeste mensen stellen zich bij ‘in nood’ toch
iets akeligs, iets acuuts of ieder geval iets alarmerends voor. Dat gevoel roept
Voordewindhond
kennelijk
niet
op.
Voordewindhond is er letterlijk ‘voor de
windhond’ en er zijn geen associaties met
narigheden of alarmbellen. Hoe het ook zij: als
startende vereniging hebben we tussen februari
en december 2010 een kleine zestig honden
herplaatst.
Dat
is
niet
niks,
en
zelfs
verbazingwekkend als je dat vergelijkt met de
gecombineerde cijfers uit de tijd dat er met
Windhunde in Not werd samengewerkt (in 2009
werden gezamenlijk bijna 90 honden geholpen).

Hier volgt een overzicht, voor de duidelijkheid in diagramvorm, van onze ploeg 2010
uitgesplitst naar een aantal criteria. Het jaar 2010 was het jaar van de whippet; nu is
het op zich een al een tijdje een trend dat veel whippets in het herplaatsingscircuit
terecht komen, maar zoveel whippets als dit jaar hebben we nog nooit eerder
beleefd. Ook het relatief grote aantal saluki’s is opvallend. Daarentegen hebben geen
enkele Ierse Wolfshond, toch ook een populair ras, herplaatst. De verdeling reuenteven was zoals altijd: meer reuen dan teven.

Hoewel wij er echt van overtuigd zijn dat het voor een hond die herplaatst gaat
worden meestal beter is dat hij gewoon thuis blijft totdat de nieuwe eigenaar
gevonden is, hebben we toch meer dan de helft van de honden in opvang genomen.
Soms ging dat om een paar dagen, maar veel vaker ging het om weken of zelfs
maanden. Onze kampioen opvanghonden waren zonder enige twijfel Radar, die van
juni tot december bij zijn opvangouders zat en Annabel, die ook 4 maanden op haar
eigen mens wachtte …, maar toen het eenmaal zo ver was hadden ze ook wat!

In dit kader willen wij nogmaals vragen of er onder u geen mensen zijn die een hond
willen opvangen. Het grote probleem bij opvanghonden is dat we nooit van te voren
kunnen zeggen hoe lang een hond blijft. En we hebben vooral behoefte aan mensen
die met die onzekerheid kunnen leven en niet na korte tijd laten weten dat het nu
toch echt tijd wordt dat de hond weer weggaat. Dat betekent voor de hond namelijk
dat hij wéér naar een ander huis moet; dan wordt hij een soort doorgeefhond en dat
is voor de hond in kwestie beslist niet goed. Wie belangstelling heeft wordt
uitgenodigd een mail te sturen aan eleonora.de.kort@voordewindhond.eu

Het leek ons aardig om aan het einde van ons eerste jaar een klein voorstelrondje te
doen van de mensen die het gezicht van Voordewindhond zijn en die veel tijd en energie
in de vereniging steken:
Rina de Vries:
Doet:

bemiddeling en voorzitterschap

Houdt van:

zien dat een hond weet dat het goed en direct in
de auto van zijn nieuwe mensen springt, op weg
naar betere tijden.

Hekel aan:

half werk en sentimenteel gedoe over hondjes en
gouden mandjes .

Favoriet:

Annabel, zo verwaarloosd en toch zoveel
vertrouwen in mensen

Motto:

Komt goed! Let maar op.

In 2011:

een hecht Voordewindhondteam (en af en toe een
telefoonloze avond)

Jørgen Postma:
Doet:

penningen, declaraties en grafische activiteiten

Houdt van:
z’n

het eindeloze uitzicht op het Kootwijkerzand met
honden

Hekel aan:

vroeg opstaan en wanbetalers

Favoriet:

mevrouw De Boer

Motto:

Iedereen is creatief!

In 2011:

Maak er iets van, ook bij tegenwind

Tot onze spijt heeft Alet Pilon, onze secretaris, haar functie neergelegd. Wij vinden dat
jammer, maar tegelijkertijd is de reden voor haar beslissing wel een vreugdevolle: haar
werk als kunstenares staat op het moment zo zeer in de belangstelling dat ze domweg
geen tijd meer voor haar bestuurstaak heeft. Vanaf deze plek bedanken wij Alet
nogmaals heel hartelijk te danken voor haar inzet, vooral bij het ontwerp van de website!
Haar opvolgster is Martine Keizer.

Martine Keizer:
Doet:

secretariaat en opvang

Houdt van:

honden leren hoe het is om (weer) hond te zijn.

Hekel aan:

mensen die hun hond niet willen begrijpen

Favoriet:

saluki

Motto:

Leven en laten leven!

In 2011:

alle twee- en viervoeters een fijn jaar!

Debbie Klooster
Doet:

bemiddeling

Houdt van:

mensen die de koning te rijk zijn met hun
nieuwe hond

Hekel aan:

mensen die denken dat ze per e-mail een
windhond kunnen bestellen

Favoriet:

die rode, die zo nodig een nachtje buiten moest
slapen

Motto:

Kom op jongens, een beetje creatief meten!

In 2011:

genoeg opvanggezinnen

Esmé Hartman
Doet:

ledenbeheer

Houdt van:

samen met Gerrit onder leiding van Ira in de tuin
werken met moeder zon en cultuur snuiven in
verre landen.

Hekel aan:

mensen die hun dieren niet behoorlijk verzorgen.

Favoriet:

Andour, Prins der Windhonden en Ira, supervisor

Motto:

het leven is een feest, maar je moet wel zelf de
slingers ophangen.

In 2011:

mens en dier een goede gezondheid, een veilig
(t)huis en heel veel plezier!

Hélène Duncan
Doet:

websites

Houdt van:

lange wandelingen in de natuur met m’n
honden.

Hekel aan:

mensen die niet oprecht zijn.

Favoriet:

Sunanda, Sunanda en Sunanda.

Motto:

Doe alles met liefde.

In 2011:

meer geluk en liefde dan je had durven wensen.

Margriet Hartman
Doet:

activiteiten

Houdt van:

reizen, wandelen met windhonden.

Hekel aan:

oneerlijkheid

Favoriet:

Diba, Ira en alle andere windhonden

Motto:

Alles uit het leven halen wat erin zit!

In 2011:

een gezond en liefdevol jaar!

Eleonora de Kort
Doet:

van alles

Houdt van:

eten, koken en honden

Hekel aan:

opvanghonden afgeven aan nieuwe eigenaren,
ook als die erg leuk zijn.

Favoriet:

Tiktak, die eerst afscheid van mij nam en toen
met haar nieuwe mensen meeging.

Motto:

Geduld is een schone, maar wel moeilijke zaak.

In 2011:

minder gedoe, meer plezier

Maar denkt u vooral niet dat deze mensen met z’n achten alle werkzaamheden in
2010 hebben verricht. Integendeel, zonder hulp van vele anderen was het allemaal
niet gelukt. De meeste van deze hulp kwam in de vorm van vervoer en opvang, maar
ook de activiteiten in Mönchengladbach brachten veel hulptroepen op de been, de
vertalingen van Voordewindhondteksten in het Duits en Frans vergen ook veel tijd en
energie.

 Christine  Elly  Femia  Franz  Fritzy  Gabi  Gerd  Gisela 
Hennie Iman  Ingeborg  Isabyll  Janny  Jon  Jürgen  Jutta  Katta
 Koos  Leo  Ludmilla  Maaike  Maria   Marina Marion Monika 
Patrick  Personeel Autohof Route 66  Piet  Ramona  Remy  Ronny 
Sabine  Sonja  Sophie  Tineke  Wolfgang  Yvonne
Heel veel dank voor jullie tijd en inzet voor de honden die een handje geholpen
moesten worden! Zonder jullie hadden we met onze handen in het haar gezeten! We
hopen dat we volgend jaar weer op jullie steun kunnen rekenen.

 HALLO 2011
We hopen dat we in 2011 onze werkzaamheden gewoon voort zullen kunnen zetten
en dat vooral de nog steeds boven ons hoofd hangende claim van de Duitse
windhondorganisatie binnenkort van tafel zal zijn. In ieder geval zullen wij ons
komend jaar zeer moeten inspannen om meer geld te genereren. Onze peethond
Sunanda drukt natuurlijk behoorlijk op het budget, maar de kosten die gemoeid zijn
met transport, opvang en telefonie zijn ook niet misselijk. Dat geld moet wel ergens
vandaan komen. Omdat we in de eerste helft van jaar ongeveer net zoveel geld
uitgaven als er binnen kwam, hebben we het adoptiebedrag met € 50 opgetrokken.
Daarmee liggen we ook meer in lijn met wat andere herplaatsingsorganisaties als
adoptiebedrag hanteren.
Maar er moet meer gebeuren! Meer leden betekent natuurlijk ook meer geld, dus
wanneer u deze brief leest en geen lid of donateur van Voordewindhond bent, dan
weet u wat u kunt doen….. Inmiddels hebben we ook een zogeheten ANBI-aanvraag
ingediend. Wanneer Voordewindhond inderdaad ANBI-status krijgt, en in principe zou
dat moeten kunnen lukken omdat we aan alle ANBI-eisen voldoen, dan wordt het
aantrekkelijker voor mensen om ons wat geld te sturen. Zij zullen hun donatie dan
als gift kunnen aftrekken van de belasting. We verwachten begin februari te horen of
Voordewindhond ANBI-status krijgt.

 ACTIVITEITEN
In 2011 gaan we zeker weer wandelen. Voor het gemak volgen hieronder de
wandeldata voor januari en februari.
De bezoekersaantallen voor de wandeling in IJmuiden zijn nog wat aan de lage kant,
maar gezien de ervaringen in Kootwijk –waar in het begin ook bijna niemand kwamgaan we ervan uit dat dit een kwestie van tijd is.

De wandeldata in januari en februari 2011 zijn:
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag

9 januari
22 januari
5 februari
19 februari

:
:
:
:

Nieuwjaarswandeling Kootwijk
IJmuiden
Kootwijk
IJmuiden

We hopen u en uw hond(en) binnenkort te begroeten! Aanmelden, zoals gewoonlijk, bij
Margriet Hartman, onder activiteiten@voordewindhond.eu

 JAARVERGADERING
Omdat Voordewindhond een vereniging is, moet er ook een jaarvergadering
gehouden worden. De voorlopige datum is vastgesteld op zaterdag 14 mei. Er moet
ook een kascommissie benoemd worden, die, volgens de wet, de volgende taak
heeft: “De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met
toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit”.
De penningmeester zal ervoor zorgen dat de kascommissieleden de financiële stukken
een maand voor de datum van de vergadering in hun bezit hebben, zodat de
commissie haar onderzoek naar behoren kan uitvoeren. En dan nu de vraag: wie van
de leden heeft zin om in de kascommissie zitting te nemen? Meldt u zich dan bij
Jørgen, de penningmeester. Hij is te bereiken onder 035 7721520 of per mail
jorgen.postma@voordewindhond.eu
Verder blijven we ook in 2011 werken aan een sterkere vertegenwoordiging in
Duitsland en Frankrijk. In Duitsland verloopt de ontwikkeling voorspoedig; de Duitse
site wordt steeds meer bezocht en we hebben ook al een aantal honden naar
Duitsland bemiddeld. Zover zijn we in Frankrijk nog niet; daar zal alles van de grond
af opgebouwd moeten worden.

 EN WORDT 2011 ZIJN JAAR?
Eind oktober deed de Taigan Marek zijn intrede bij
Voordewindhond. Aanvankelijk zag er ernaar uit dat
Marek niet direct de gemakkelijkste hond was. Op zijn
eerste opvangplek was hij zelfs niet goed
handhaafbaar, omdat hij het voortdurend aan de stok
had met een van de daar aanwezige reuen –waarbij
die laatste overigens ook niet helemaal vrijuit ging….
Maar de oplossing kwam in de vorm van een nieuwe
opvangplek en daar heeft Marek voortreffelijke
vooruitgang geboekt: hij heeft zich prima aangepast,
begrijpt wat er bedoeld wordt wanneer hij
uitgenodigd wordt te gaan zitten en liggen. Hij heeft
ontdekt dat spelen leuk is en speelt nu enthousiast
met balletjes en knuffels die hij –knipper maar even met uw ogen- zelfs apporteert.
Marek wandelt graag, maar nog liever ligt hij languit op de bank, waarbij hij soms
zelfs voorzichtig opschuift en tegen zijn opvangouders aan gaat liggen. Hij gaat graag
mee in de auto maar kan ook prima alleen thuis zijn. Als zijn mensen dan thuiskomen
springt hij van vreugde met vier poten de lucht in. Marek heeft één passie: eten. En
als het hem allemaal te lang duurt dan regelt hij het zelf. Het komt hem dan ook
goed uit dat hij zo groot en hij gewoon overal bijkan. Hij heeft inmiddels ook
begrepen dat de vuilnisemmer een deksel heeft maar dat je die ook gewoon kunt
optillen. Deze leergierige hond wil graag leren en zoekt een vriendelijk geduldige baas
die onvoorwaardelijk voor hem wil gaan. Nou, dat moet toch lukken, zou je zeggen!

Wij wensen onze leden, donateurs en iedereen die windhonden en
Voordewindhond een warm hart toedraagt een windstille kerst en
vooral véél windmee in 2011.

