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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.

De lente staat voor de deur en dus is het de hoogste tijd voor een
nieuwe Windkracht. Laten we beginnen met het belangrijkste
onderwerp:

 HONDEN
Helaas is het aantal honden dat op zoek is naar een nieuw en veilig
huis niet afgenomen. Integendeel zelfs. Op het moment van
schrijven is de zeventiende hond in 2011 aangemeld. Maar er is ook
reden tot optimisme, want sinds onze vorige Windkracht is de
windrichting gunstig gedraaid voor 18 windhonden.
Zo hebben de volgende honden een nieuw huis gevonden:
 Afghanen: Argisto, Flair, Jay, Saqi en Versace
 Whippets: Bandit, Gaston, George & Mikey, Kermit, Luna,
Sharon en Timon
 Whippetmixen: Frodo en Lilly
 Salukis; Alain, en het koppel Abu en Shari.
Over Abu en Shari valt helaas nog een treurige mededeling te doen.
Nadat de mannen relatief lang op hun opvangadres verbleven, in
afwachting van hun mens, leek begin februari de zon toch te zijn
teruggekeerd in hun bestaan: ze verhuisden naar hun nieuwe adres.
Jammer genoeg bleek de hartaandoening van Abu veel ernstiger
dan gedacht. Hoewel duidelijk was dat hem geen heel erg lang
leven beschoren zou zijn, was de schok toch erg groot toen hij op
15 maart na een korte wandeling overleed. Zijn nieuwe vrouwtje
schreef:
Hij was hier erg op zijn plaats en we hebben van elkaar genoten, hij was
een heel lieve en leuke hond.

Het is een schrale troost, maar de laatste weken van zijn leven was
hij in ieder geval een gelukkige saluki! Kijk maar in zijn ogen:

Marianne, dank je wel dat je zo goed voor hem gezorgd hebt en
zoveel van hem hebt gehouden!

 VOORDEWINDHOND IN FRANKRIJK
Als laatste loot aan onze websitestam is een paar weken geleden
ook de Franse versie gelanceerd. Daarmee is ons plan om een
Nederlandse, Duitse en Franse site aan te bieden verwezenlijkt. We
hebben heel erg geluk dat we ook in België een Franssprekende
contactpersoon hebben weten aan te trekken, want de
belangstelling voor onze vereniging bij onze zuiderburen neemt
sterk toe!

 SLECHT NIEUWS: AFWIJZING ANBI
In de vorige Windkracht gingen we er nog vanuit dat het ANBI-team
onze vereniging als een ‘algemeen nut beogende instelling’ zou
erkennen. Op 6 februari ontvingen wij echter bericht dat ons
verzoek is afgewezen.

De inspecteur stelt Voordewindhond gelijk met bijvoorbeeld een
voetbalvereniging. De leden van de voetbalvereniging mogen tegen
betaling van contributie een jaar lang voetballen. Daar hebben die
leden zelf dus iets aan en daarom mogen zij hun contributie niet als
gift aan de voetbalvereniging opvoeren bij de belasting.
Maar wij vinden dat deze vergelijking wel een beetje mank gaat.
Want zeg nu eens zelf: u hebt er helemaal niets aan dat u lid van
Voordewindhond bent. U krijgt onze nieuwsbrief in uw mailbox,
maar die had u ook op onze site kunnen lezen, u krijgt geen
voorkeursbehandeling wanneer u een nieuwe hond zoekt, u krijgt
ook geen korting op het adoptiebedrag, u mag leuk een beetje door
het mulle zand van Kootwijk ploeteren, maar dat mag uw buurman
die geen lid is óók. En als u pech heeft vragen wij u een hond op te
gaan halen of weg te brengen, of foto’s van een hond te gaan
maken omdat u daar nou eenmaal het dichtste bij woont, of we
vragen u een hond op te vangen en zeggen er dan bij dat we geen
idee hebben hoe lang dat gaat duren.
Nee, uw lidmaatschap van Voordewindhond levert u goedbeschouwd
òf niets òf extra werk op. Wat het natuurlijk wel oplevert, is het
prettige gevoel dat u als lid meewerkt honden aan een goed huis te
helpen. Maar om dat gevoel nou te vergelijken met een jaar elke
zaterdagmiddag op het voetbalveld lekker een potje voetballen en
aansluitend de kantinekas spekken.……
We hebben dus een bezwaarschrift ingediend en wachten nu af of
het ANBI-team nog van mening verandert. Wordt vervolgd!

 GOED NIEUWS: EINDE RECHTSZAAK
Velen van u weten vast dat wij betrokken waren bij een jarenlange
slepende rechtszaak naar aanleiding van een vijftal saluki’s die in
2007 herplaatst werden. Na een grotendeels verbijsterende
rechtsgang langs allerhande gerechtshoven in Duitsland, is er begin
februari 2011 eindelijk een schikking getroffen met de fokker. De
honden mogen blijven waar ze zijn, het contact tussen de fokker en
de ‘nieuwe’ eigenaren is tot stand gebracht en de fokker ziet af van
alle pogingen om de honden alsnog toegewezen te krijgen. Gelukkig!
Hieronder volgt een foto van een van de honden, die duidelijk op
rozen ziet, of eigenlijk meer tussen de bloemen!

 15 MEI: GEDRAGDAG
Het leek ons een aardig idee om een themadag te organiseren over
het gedrag van windhonden. Het programma ziet er veelbelovend
uit en behelst korte lezinkjes over bijvoorbeeld wat nu precies een
windhond zo anders maakt dan een ‘gewone’ hond, en diverse
workshops voor mens en hond, zoals speurspelletjes en

clickertraining (ècht, het werkt bij een windhond….). Verder zullen
onze gedragstherapeuten aan het eind van de middag een
gedragsclinic houden. Wie bij zijn windhond(kruising) een bepaald
gedragsprobleem constateert en graag advies op maat wil, die
wordt van harte uitgenodigd zich voor 5 mei met een beschrijving
van het probleem te melden bij martine.keizer@voordewindhond.eu
De gedragdag vindt plaats op de renbaan in Lelystad en is
toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in windhonden.
U kunt binnenkort nadere informatie over de dag op onze website
vinden, waaronder het precieze programma, de kosten, een
routebeschrijving en de inschrijvingsprocedure.

 JAARVERGADERING VERPLAATST
In onze vorige Windkracht kondigden we nog aan dat de
jaarvergadering op zaterdag 14 mei gehouden zou worden. Maar
omdat we ervanuit gaan dat vele van onze leden de gedragdag op
zondag 15 mei zullen bezoeken, leek het logisch om de
jaarvergadering helemaal na afloop van de gedragdag te houden, zo
tegen een uur of vijf. Dat spaart een hoop tijd en geld voor alle
betrokkenen.
Even voor de duidelijkheid: de gedragdag is toegankelijk voor
iedereen die in windhonden is geïnteresseerd, maar de
jaarvergadering is uitsluitend voor leden. De leden van de
Voordewindhond krijgen een uitnodiging voor de jaarvergadering
met daarbij uiteraard de agenda toegezonden per post.

 ANDERE ACTIVITEITEN
Zoals de vorige keer werd aangekondigd, gaan we in verband met
de grote belangstelling twee keer per maand wandelen. Omdat er in
IJmuiden de laatste tijd strandzeilers het strand onveilig maken en
het met het warmer wordende weer sowieso niet handig is om met
een grote groep honden aan het strand te gaan wandelen, gaan we
twee keer per maand ‘gewoon’ in Kootwijk wandelen. Ook in
verband met de aankomende lente en zomer, zullen we beide keren
op zaterdag gaan wandelen. Op zondag is vooral de omgeving rond
de uitkijktoren het domein van picknickende families en met een
beetje fantasie ziet u een of meerdere van onze viervoeters zich al

met ongebreideld enthousiasme als bordenlikker, restverwerker of
voorproever aanmelden ….
De agenda voor de komende tijd ziet er nu dus als volgt uit:





2 april:
16 april:
7 mei:
15 mei:



21 mei:

wandelen Kootwijk
wandelen Kootwijk
wandelen Kootwijk
Gedragdag Lelystad
Na afloop: jaarvergadering Voordewindhond
wandelen Kootwijk

En voor de langetermijnplanners onder ons:


10 september:

Funcoursing Leek

Aanmelden bij Margriet Hartman: activiteiten@voordewindhond.eu

 GROETEN VAN …..
Het leek ons een leuk idee om in Windkracht voortaan even stil te
staan bij een herplaatste hond. Als eerste in deze serie doet Anna,
die u misschien nog als Jill van de site kent, iedereen de hartelijke
groeten. Het gaat haar uitstekend! Anna en haar mens zijn, naar
zeggen van de mens ‘dikke vriendinnen’. Anna heeft sinds kort ook
nog een bijzondere vriend: een buizerd die met haar rondjes vliegt,
dat wil zeggen, Anna bepaalt de richting en de buizerd vliegt mee.
Omdat dit erg moeilijk te fotograferen is, komt hier een gewone foto
van Anna tijdens haar dagelijkse bezigheden:

 TOT SLOT
Vragen, opmerkingen, lof of kritiek op deze nieuwsbrief worden
zoals altijd met gepaste vreugde ingewacht bij onze secretaris:
martine.keizer@voordewindhond.eu
De volgende Windkracht zal in juni/juli verschijnen.

