
 

 

 

Windkracht 9                zomer 2012 
 

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 
 

 HONDEN 
 
Laten we beginnen met een korte rapportage over onze kernactiviteit: het herplaatsen van 
honden. U vindt ze hieronder in alfabetische volgorde. Er zit ook nog een viertal 
bemiddelingen in de pipeline, waaronder Claudi (!) maar het is te vroeg om die nu al als 
gelukte herplaatsingen op te voeren. We willen per slot van rekening het noodlot niet 
tarten!  

 
Ja, u leest het goed: Bauke,  onze mystery dog, heeft een huis! Toen Bauke in het 
Dierencentrum Friesland aankwam was hij letterlijk meer dood dan levend. Bauke is een 
grote reu, maar hij woog slechts 14 kilo. Martine had dan ook de grootste moeite om hem 
aan te laten komen.  Hij had, net als zijn andere roedelgenoten, ook een enorme 
worminfectie. Het probleem bij Bauke was, dat hij er zo slecht aan toe was, dat de dierenarts 
hem niet direct wilde ontwormen. Hij moest eerst op de een of andere manier wat op 
krachten komen. En dat viel niet mee, want zodra hij iets at, spuugde hij het er weer uit. 
Maar het gezegde ‘de aanhouder wint’ ging ook hier op, en met minuscule hapjes, verdeeld 
over de hele dag, kwam er langzaam toch wat beweging in. En toen hij eenmaal ontwormd 
was, ging het duidelijk berg opwaarts.  
 
Bauke kwam zelfs twee keer meewandelen in Kootwijk. De tweede keer was het erg warm  
op het Zand en na een half uurtje raakte hij lichtelijk  oververhit. Uiteraard gingen we 
spoorslags met hem naar de dichtstbijzijnde dierenarts, die de oververhittingsdiagnose 
bevestigde. Het leed was dankzij de tuinslang van de buren van de dierenarts snel geleden 
en toen wij afrekenden, zette Egon Bauke even op de weegschaal. Wij konden onze ogen 
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niet geloven: 23 kilo!! Dat is eigenlijk nog niks voor zo’n grote hond en als we aan hadden 
moeten wijzen waar die 9 kilo winst zat, dan hadden we dat niet gekund. Maar wat een 
verbetering! 
 
Hij is nog steeds heel mager, maar één ding weten we zeker:  Marita en haar familie Bauke, die nu tot 
eigen tevredenheid Geronimo heet,  zullen hem de tijd die hem nog rest met liefde verzorgen!  

 

 
 
 ANDERE PECHVOGELS  
 
Als u wel eens op de site kijkt dan is u vast opgevallen dat sommige honden maar heel kort 
op de windtegenpagina staan maar andere werkelijk ongelooflijk lang. Dat heeft soms ook 
wel een aanwijsbare reden; een hond kan bijvoorbeeld uitgesproken lastig gedrag vertonen 
of ziek zijn. 
 
Maar soms is het ons een volstrekt raadsel waarom bepaalde honden lang op een nieuw huis 
wachten. In deze rubriek willen wij extra aandacht vragen voor een aantal van onze 
langzitters:  
    



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al deze honden wachten al langer dan zes maanden op een nieuw huis. Zij 
verblijven in het Dierencentrum Friesland, waar ze door Martine, Egon en 
Viviana met de grootst mogelijke zorg en liefde worden omringd. Maar er gaat 
niets boven een eigen huis. Sterker nog, het verblijf in het Dierencentrum is 
geen alternatief voor een eigen huis, evenmin trouwens als het verblijf bij een 
opvanggezin. Opvang is bedoeld als een zo kort mogelijk durende tussenstop 
tussen het verlies van het oude huis en de verhuizing naar het nieuwe.  
Voor sommige honden duurt het lang voordat de juiste nieuwe mensen 
gevonden zijn. Zij moeten dan noodgedwongen maanden, soms wel meer dan 
een jaar, op hun opvangplek bivakkeren. En, nogmaals, daar ontbreekt het de 
honden daar aan niets. Maar toch …. er gaat niets boven je eigen huis! 
 

Kijk in uw hart, kijk naar de ruimte op uw bank en overweeg 
serieus een van onze langzitters een eigen plek te bieden! Of 
informeer in uw omgeving! 

 



 
 
 

 JAARVERGADERING  
 
De jaarvergadering vond op 12 mei plaats in Kootwijk. Eerst werd er gewandeld en daarna 
ging een klein aantal diehards vergaderen. Ondanks de wat exotische opstelling van tafels, 
stoelen, beamer en scherm, verliep de vergadering in een goede sfeer. Er werd uitvoerig 
aandacht besteed aan de financiën van de vereniging, waarbij vooral gekeken werd naar 
mogelijkheden om een financiële buffer op te bouwen.  
 
Het gaat op zich wel aardig met de financiën van Voordewindhond. We hebben vorig jaar 
zelfs 81 euro winst gemaakt! Maar er moeten geen onverwachte grote rekeningen op de 
mat bij de penningmeester vallen. Bovendien hebben we twee keer in de afgelopen tijd een 
behoorlijke grote financiële injectie gehad: eerst door de internetveiling van Anne Houben 
en begin dit jaar door de Noodweeroproep. Dat waren geen structurele inkomsten, maar 
zonder die injecties had het plaatje er niet goed, lees ‘negatief’ uitgezien! 
 
De vergadering heeft besloten net ingang van het volgende verenigingsjaar (2013) de 
contributie met een bescheiden € 5 te verhogen tot € 30 per jaar. Het gezinslidmaatschap 
gaat van € 15 naar € 20.  
 
Tegelijkertijd wordt ook het adoptiebedrag van € 200 naar € 250 verhoogd. 
Voordewindhond komt daarmee dichter in de buurt van  het bedrag dat andere 
windhondhulporganisaties voor een adoptie vragen.  
 
 
 FUNCOURSING MISLUKT  
 
De funcoursing van 14 juli werd de dag tevoren afgeblazen op grond van, u weet het vast 
nog wel en anders kunt u het raden, de overvloedige regenval. Uiteraard betreuren wij en de 
mensen van Leek het afgelasten van wat een gezellige dag had moeten worden. Maar de 
veiligheid van de honden gaat natuurlijk boven alles! En heel erg gezellig met al die regen en 
nattigheid was het voor ons mensen misschien toch ook niet geworden.  
 
Er wordt intussen driftig naar een datum voor de herkansing gekeken. Wij houden u 
natuurlijk op de hoogte! 
 

 



 
 
 

  DE ZORGEN UIT WINDKRACHT 8  
 
In de vorige Windkracht vroegen wij u naar uw gedachten en ideeën over de financiële 
verantwoordelijkheid van Voordewindhond voor wat betreft “achterstallig onderhoud” van 
geplaatste honden.  Een behoorlijk aantal mensen heeft ons via e-mail of telefonisch laten weten wat 
ze daarvan dachten.  
 
Er is begrip voor nieuwe eigenaren die zich plots geconfronteerd zien met een hoge 
dierenartsrekening, maar de algemene tendens was dat  een oudere hond nu eenmaal ‘slijtage’ 
vertoont  en dat de taak van de nieuwe eigenaar is om daar iets aan te  doen. Een aantal mensen 
wees erop dat de adoptiekosten van een Voordewindhondhond  een fractie zijn van de aankoopprijs 
van een pup en dat dat verschil ruimte biedt voor een (paar) dierenartsrekening(en). 
 
Hartelijk dank aan alle schrijvers en bellers! We zullen uiteraard alle opvanghonden die acuut 
diergeneeskundige hulp nodig hebben of die niet geënt en/of gechipt zijn aan de dierenarts 
voorstellen en we zullen bij de overdracht er duidelijk op wijzen dat eventuele verdere 
dierenartsbezoeken en opknapbeurten tot de verantwoordelijkheid van de nieuwe eigenaar 
behoren. En voor schrijnende gevallen kunnen we in overleg altijd nog een aparte regeling treffen.  
 

 VERGETEN VERJAARDAG 
 
Op 14 mei 2010 werd Voordewindhond opgericht en eigenlijk hadden dus in mei 2012 onze tweede 
verjaardag  moeten vieren.  Door de drukte van de jaarvergadering en  de vele herplaatsingen ging 
onze verjaardag echter geheel ongemerkt voorbij.  Volgend jaar koffie met taart! 
 

 
 

  



 
 
 

 NEGEN MANIEREN OM EEN WINDHOND TE HELPEN 
 
We kunnen  concluderen dat er behoefte is aan een vereniging als de onze. Sterker nog, er 
lijken wel steeds meer windhonden te komen die op de hulp van mensen, in ons geval op de 
hulp van Voordewindhond, aangewezen zijn. Bovendien is er een tendens te bespeuren dat 
er steeds vaker meerdere honden door één eigenaar tegelijk worden afgegeven.  
 
Een van de gevolgen van de groter wordende aantallen honden is dat de kosten die 
Voordewindhond maakt in het kader van de opvang, en vooral  van het vervoer, flink 
meestijgen. Kortom, er is geld nodig om zoveel mogelijk honden te kunnen helpen. 
 
We hebben nu precies 115 leden. En daar zijn we eigenlijk heel trots op, maar financieel 
gezien levert dat ledenbestand met een contributie van € 25 per lid niet al te veel op. De 
inkomsten uit adoptiegelden gaan, dat hebben we al een aantal keren voorgerekend, 
grotendeels op aan opvang-, dierenarts- en vervoerskosten, waarbij ook nog eens de helft 
van het aantal geplaatste honden meer kosten dan ze “opleveren”.     
 
Eerder in deze brief heeft u het ook al kunnen lezen: het blijft toch een beetje sappelen.   
Op de jaarvergadering hebben we al een aantal ideeën voor extra fondsenwerving 
besproken en nadat we nog eens om de tafel zijn gaan zitten, presenteren wij u graag de 
volgende negen  manieren waarop u kunt helpen wat extra geld  te generen, zodat we 
gezamenlijk meer windhonden kunnen helpen:      
 

  Word TOP- 
      aandeelhouder:  

In onze twee professionele opvangcentra is een aantal 
Tijdelijke OpvangPlekken beschikbaar voor honden van 
Voordewindhond. Om met de opvangkosten te helpen kunt U 
een aandeel kopen in de exploitatiekosten van zo’n “TOP”. 
Per jaar kost een TOP, inclusief voer, verwarming, schoon-
maken, bewassing, personele lasten etc  € 1200. Als u een 
aandeel koopt, sponsort u (een deel van een) TOP. TOP-
aandelen zijn in verschillende coupures: van € 12,50, van € 
25, van € 50 en van € 100. U gaat altijd een verplichting aan 
voor minimaal zes maanden. Wie bijvoorbeeld een aandeel 
van € 12,50 koopt, betaalt dus zes maanden lang iedere 
maand € 12,50 en sponsort gedurende die zes maanden een 
achtste TOP. Ander voorbeeld: wie een hele TOP gedurende 
een heel jaar wil sponsoren betaalt iedere maand € 100. 
U krijgt uiteraard een fraai certificaat van uw TOP-aandeel en 
ieder jaar vindt een aandeelhoudersvergadering plaats.  
 

 Ga rond met de pet: Bent u jarig of heeft u iets anders te vieren? Als u nou zo 
iemand bent die alles al heeft, dan kunt u uw gasten 
aansporen om het geld dat zij anders aan een cadeautje 
zouden hebben uitgegeven in een envelopje te stoppen en 
aan u te geven, zodat u later al het ingezamelde geld als 
donatie naar Voordewindhond kunt overmaken. Of u kunt ze 
op onze cadeaubon wijzen. Zie “schrijf een bonnetje”.  



 
 
 

 
 Plaats een spaarpot: 

 
Vraag aan uw dierenarts, dierenspeciaalzaak, hondenschool, 
uw werk  of een andere windhondwelgezinde instantie of u 
een spaarpot voor Voordewindhond neer mag zetten. U bent 
dan verantwoordelijk voor het geregeld legen van uw 
spaarpot en het overmaken van de inhoud.    

 
 Begin een B&B: 

 
Als u wel eens op de hond van een buur of kennis past, dan 
nemen die vaak een cadeautje voor u mee. U kunt hen ook 
vragen om in plaats daarvan het bedrag dat ze daaraan 
hadden uitgegeven aan  u of direct aan ons als donatie  aan 
Voordewindhond over te maken. U kunt ook een vast 
bedragje per nacht afspreken.  
 

 Klein bedragje,  
     groot effect: 

Wij zijn erg gebaat met een constante stroom van inkomsten, 
zodat we ook bij onvoorziene uitgaven geld ter beschikking 
hebben. Als u iedere maand automatisch bijvoorbeeld € 5 
overmaakt, dan merkt u dat niet zo erg in uw portemonnee, 
maar wij wel!  Vooral als veel mensen dat doen! Als alternatief 
zou u met uzelf kunnen afspreken alle statiegeldbonnetjes aan 
Voordewindhond te doneren, of elke zaterdag al uw zakken, 
jassen en tassen  (en vergeet uw auto niet) op klein geld te 
controleren en de vondst aan Voordewindhond over te 
maken.  
 

 Schrijf een bonnetje: Bent u zo iemand die alles al heeft en niet wwet wat u voor 
uw verjaardag, jubileum of andere heuglijke gebeurtenis moet 
vragen? De oplossing is een donatiekaart van 
Voordewindhond met daarop een prachtige 
windhondtekening van Gabriele Schröter. De kaart is 
verkrijgbaar in verschillende waardes:  € 10, € 25, € 50 en € 
100. En als u een ander bedrag wilt, €60 voor een zestigjarige 
bijvoorbeeld, dan kunnen we daar ook voor zorgen. Zodra de 
betaling bij ons binnen is, wordt de kaart naar de gever of 
direct aan het feestvarken gestuurd.  
En als u niet weet wat u iemand anders moet geven en die 
toevallig ook een windhondliefhebberis, dan is onze 
donatiekaart toch een handige oplossing! 
 

 Laat u in donaties  
     uitbetalen: 
 
 
 
 
 
 

Als u een enorme wizard bent op een bepaald gebied en u 
vaak door familie, vrienden of bekenden te hulp geroepen 
wordt, dan kunt u deze mensen voorstellen als dank een do  
natie aan Voordewindhond te sturen. Die kunt u natuurlijk het 
beste zelf innen en dan aan ons overmaken.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Ga betaald parkeren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Word peetouder: 

 
Tijdens de wandelingen in Kootwijk past onze enige echte 
eigen parkeerwachter Eleonora vrijwel altijd op de auto’s.  Dat 
is heel saai werk, en soms ook koud en nat, maar wel erg 
nodig, want bijna iedere keer komen er duistere figuren het 
parkeerterrein opgereden die bij de aanblik van onze 
parkeerwachter onverrichter zake weer wegrijden.  
Stopt u eens een kleine bijdrage in het spaarvarkentje dat op 
de motorkap van Eleonora’s auto staat. 
 
Voordewindhond heeft één peethond, te weten Sunanda, de 
Caravan hound, die in de eerste dagen van het bestaan van 
Voordewindhond een aantal van ons tot verregaande staat 
van wanhoop dreef. Zij was tijdens haar reis door een kier in 
de autodeur ontsnapt en we hadden twaalf dagen nodig om 
haar weer te vangen. Sunanda heeft een geweldig huis, waar 
met al haar makken  en nukken rekening gehouden wordt en 
waar zij zich heel erg goed ontwikkeld heeft en nog steeds 
verder ontwikkelt. Toch blijft zij een niet-herplaatsbare hond. 
De band tussen Sunanda en haar mens is zodanig dat 
herplaatsing geen optie is.  Voordewindhond neemt de kosten  
van levensonderhoud voor zijn rekening en wij vinden het fijn 
als mensen ons daarbij helpen. Dus word peetouder van 
Sunanda! 
  

 
Heeft u interesse in een top-aandeel, een donatiekaart of een peetouderschap? Meldt u bij 
het bestuur, e-mail:  bestuur@voordewindhond.eu; telefoon 06 12281478 of 06 12282547.  
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 BEREIKBAARHEID   
 
Rina heeft per 1 augustus een volledige baan aan de Universiteit van Nijmegen. Dat houdt in 
dat er nog even goed gekeken moet worden naar de verdeling van de taken.  
 
In ieder geval zal zij haar bereikbaarheid een beetje moet stroomlijnen, zodat er niet de hele 
dag door telefoontjes binnenkomen.  
 
Vanaf 1 augustus is Rina alleen nog tussen 6 en 8 uur ’s avonds telefonisch te bereiken.   
 
De bereikbaarheid van de Voordewindhondmedewerkers is nu als volgt geregeld: 
 
Rina:   dagelijks tussen 18 en 20 uur   06 12281478 
Martine: dagelijks tussen 12 en 16 uur   06 12282547 
Debbie: woensdag de hele dag   06 12281544 
 
Met deze regeling kunt u ons toch nog steeds het grootste deel van de dag bereiken en voor  
echte noodgevallen is Martine altijd telefonisch bereikbaar.  
 
En u kunt natuurlijk op elk gewenst moment van de dag een e-mail of een sms sturen! Rina 
en Debbie kunnen zelfs via whatsapp bereikt worden.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 AGENDA   
 

Omdat de belangstelling voor de losloopwandeling wisselend is maar toch groot blijft, 
hebben we voor de komende maanden nog wat data geprikt voor zaterdagse excursies over 
de Zandvlakte van Kootwijk:  
 
11 augustus  wandelen Kootwijk  
25 augustus  wandelen Kootwijk 
15 september  wandelen Kootwijk  
  
Verder krijgt u binnenkort een uitnodiging voor een heel ander soort van bijeenkomst op het 
Dierencentrum Friesland. Deze bijeenkomst staat voor 29 september gepland, dus maak 
maar vast een aantekening in uw agenda. We hebben u dan heel hard nodig!  
 
Rest ons alleen nog maar de wens uit te spreken dat de rest van de zomer mooi en vooral 
een beetje droog zal zijn!  
 
En mocht u nog hulp nodig hebben bij het schoonmaken van uw barbecue…… 
 
 
 

 
 
 
 


