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REST IN PEACE
Helaas moesten wij deze maand van twee vaste bewoners afscheid nemen:
Stanley
Op 5 mei hebben we de moeilijke keuze moeten maken
om Stanley in te laten slapen. In juli 2014 hebben we
Stanley gevonden: dun, ondervoed, hongerig en vol met
vlooien. Hij was al wat ouder toen hij werd gevonden
en het was duidelijk dat hij al een heftig leven achter de
rug had.
Op gegeven moment kon Stanley niet meer staan en
het was duidelijk dat hij veel pijn had. De beslissing was
moeilijk maar het was de beste keuze. Rest in Peace
Stanley, we zullen je missen.
Ranger

Helaas moeten wij berichten dat Ranger op 29 mei is overleden. In de afgelopen maanden werd
het lopen steeds moeilijker. Uiteindelijk kon hij niet lopen of zelfs op staan zonder pijn. Diane en
Tony hebben de moeilijke beslissing moeten maken om afscheid te nemen en hem van zijn pijn te
verlossen. Dit gebeurde met de hele Rowles familie om hem heen. Gelukkig heeft Ranger ware
liefde en respect mogen ervaren, daarvoor hebben wij enorm veel liefde en vreugde terug
gekregen.
In 2007 werd Ranger door Luke op straat gevonden. Door een vreselijk trauma aan zijn hoofd
kreeg Ranger een schedelfractuur en heeft een verlamming in zijn gezicht overgehouden. Om zijn
hele verhaal te lezen ga naar: http://www.streetdogrescue.com/apps/photos/album?
albumid=3683677
Ranger is de reden waarom Tony en Diane met Stichting RSDR zijn begonnen en dus de reden dat
er al zo veel honden en katten zijn gered van een vreselijk leven op straat.
Rest in Peace beautiful boy, we zullen je ontzettend missen!
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Olaf Potter
Wij willen graag Olaf Potter bedanken die op 23 mei aan de Strong Viking Run mee heeft
gedaan en daarbij € 724,- voor RSDR heeft ingezameld. In maar twee en een half uur heeft
Olaf de 19km lange hindernisbaan kunnen lopen. Bedankt Olaf en natuurlijk ook aan iedereen
die heeft gesponsord! Om de prachtige foto’s te bekijken ga naar:
http://www.streetdogrescue.com/apps/photos/album?
albumid=3683677

Winkelen op Engelse online winkels bijvoorbeeld Amazon en Marks&Spencer? Dat kan ook via
Easyfundraising, dan word tot 15% van de aankoopsom overgemaakt aan RSDR. Click hiervoor op
de banner boven.

RSDR
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Bambus & Greta
Gered op 4 mei 2015
Een familie vond Bambus en Greta langs een weg.
Gelukkig wisten zij van RSDR, want ze zijn in totaal
100km gereden om de pups naar de shelter te brengen.
In het begin waren de pups timide en een beetje
zenuwachtig, maar na een paar dagen waren ze al veel
actiever. Zespringen nu op en neer voor wat extra
aandacht rennen graag rond met de andere dieren en
ze doen het verder uitstekend.
Rex
Gered 16 mei 2015
Rex komt uit het dorp vlakbij de opvang. Door zijn
vriendelijke karakter ging hij op zoek naar de aandacht
van verschillende kinderen in het dorp, maar de
kinderen waren bang en er werd gedreigd om hem te
doden. Rex werd waarschijnlijk ooit opgesloten want
hij had ontlasting over zijn hele rug en staart wat al
helemaal opgedroogd was. Ook al was er helemaal
geen ruimte meer in de opvang, werd een kennel
gemaakt voor Rex. Tysan en Tony hebben de ergste
delen van zijn vacht geschoren en hij werd van top tot
teen gewassen. Rex bleek een hele lieve hond te zijn
en is nu al beschikbaar voor adoptie.

Bella & Baxter
Rosie werd ook in mei gered. Wij zagen Rosie langs
een drukke weg in Rudozem toen we terug naar huis
liepen na een dag bij de opvang. Haar achterlaten was
geen optie dus ging zij met ons mee. Snel bleek dat
Rosie zwanger was en op straat was achter gelaten.
Op 16 mei 2015 heeft Rosie twee gezonde pups op
de wereld gezet – Bella en Baxter. Rosie is een
fantastische moeder en de pups doen het uitstekend.

Baxter

Bella
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WASHINGTON GEADOPTEERD IN BULGARIJE

Knappe Washington werd deze maand geadopteerd! Een kennis van de diegene die het
internet bij de opvang repareerde, was op zoek naar een adoptiehond. Deze kennis en
Washington hadden meteen een click en zo had Washington zijn eigen bank en baasje!
Regelmatig was Washington te zien in het dorp vlakbij de opvang. Hij was een grote jongen
maar erg dun en snakte naar eten en gezelschap. Helaas was er geen plek in de opvang,
maar natuurlijk heeft hij wel elke keer een beetje voer gekregen. Washington was het
wachten op een plekje helemaal zat, want hij kwam vanzelf uit het dorp naar de opvang. Wij
zijn ontzettend blij dat Washington zijn ‘forever home’ heeft gevonden!
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RSDR NEDERLAND
PODENCOMEETING RSDR NL begon
de mei maand met de jaarlijkse Podencodag. Dit
evenement geeft aandacht aan het lot van de
Podencos, een ras die vaak voorkomt in Spanje en
omgeving, maar geeft ook andere stichtingen de
kans om op deze dag eigen honden te
representeren en spullen te verkopen om geld in te
zamelen. Natuurlijk was RSDR er ook en met hulp
van extra vrijwilligers zijn er leuke spullen verkocht
zoals natuurlijk, onze eigen ‘Happy Shelter Mix’
thee! Nykk, Sophy en Cariad waren ook aanwezig
om aan iedereen te laten zien hoe leuk RSDR
hondjes zijn. En het heeft geholpen! Ja, want Sophy
heeft haar baasje op de Podencodag ontmoet en
Nykk heeft via een bezoeker zijn forever home
gevonden. Geen zorgen, onze pittige tante,
Cariad...zij heeft nu ook een eigen gouden mand
gevonden!

WANDEL&WASDAG Duidelijk toch?
Wandelen en dan wassen! Een of twee keer per
jaar mogen tien honden mee om samen te gaan
wandelen en vies te worden en daarna naar de
trimsalon ‘Beautiful Dogs’ gewassen, geborsteld en
een beetje geknuffeld te worden. Dan voldaan naar
huis om van een mooie dag bijkomen. Bedankt aan
Arina die in haar trimsalon alle hondjes bang,
onzeker, vrolijk of hyperactief, met open armen
ontvangt. Arina is zelf coördinator van Stichting
‘Spain meets Holland’ die net zoals RSDR honden
red van een erbarmelijk leven op straat. De
contributies van de eigenaren van de bofkontjes die
mee mochten word daarom verdeeld tussen deze
twee stichtingen. Blije hondjes en weer wat geld
voor RSDR binnen, beter kan een dag dus niet
worden! Hiernaast een impressie van deze
wandeldag.
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RSDR NL
DONATIES Er zijn weer veel donaties
binnen gekomen. Op 5 mei mochten we veel
voer en andere spullen ophalen bij ‘Handen
voor Pootjes’. Een weekje later ging RSDR
hondje Obi mee naar Zuid-Holland om spullen
op te halen van Wendy (webshop ‘Natural for
Animals’) en heel veel dekens, speeltjes en
kussens van Kim. Het nieuwste lid van het
RSDR team Miranda is een zondagochtend
rond gereden om spullen van verschillende
mensen op te halen. Bedankt aan iedereen die
ook maar iets heeft kunnen geven!
Zo, dat zijn veel spullen! En het moet allemaal
naar de opvang in Rudozem. Sommige spullen
kunnen met het busje mee bij de volgende
adoptie, maar helaas kan niet alles mee. Wij
zijn dus op zoek naar mogelijkheden om
regelmatig transport te regelen naar Rudozem
met alle spullen die gedoneerd worden. Heeft
u ideeën of weet u van betaalbare
transportmogelijkheden, stuur een email naar
rsdr.nl.team@gmail.com of neem contact op
via de Facebook pagina/RSDR Nederland.

BEROEMD

RSDR NL wil aan iedereen
laten zien dat RSDR honden geweldige maatjes zijn!
Er zijn al meerdere persberichten verschejnen op
honden adoptie websites en sommige RSDR
hondjes zijn zelfs ‘beroemd’ geworden! Tobias
bijvoorbeeld is te zien in een artikel over
buitenlandse honden op www.hondenwens.nl/
buitenlandsehonden en Blazhe (Blossom) is te zien
een flyer hier rechts afgebeeld. Echte top modellen!
Alle hondjes kunnen top modellen zijn en dat
bewijzen de getalenteerde fotograven Suzanne en
Linda met hun “Blaf in de Lens”: Een photoshoot
van anderhalf uur kost slechts €50 en dan worden
10 mooi bewerkte foto’s in groot formaat geleverd.
Elke hond mag meedoen en het hele bedrag wordt
gedoneerd aan de stichting RSDR. Voorlopig zijn de
locaties van de photoshoot uitsluitend in het bos
van Nuland en Vinkel of in het Cadettenkamp in
Teteringen (bij Breda). Bekijk de foto’s op
www.facebook.com/blafindelensrsdr

RSDR

Pagina 8

DONATIES VOOR DE HONDEN EN KATTEN

Dank aan iedereen die spullen heeft gedoneerd en opgestuurd in mei!
Wilt u ook spullen doneren aan de opvang in Bulgarije, stuur dan een email naar
streetdogrescue@gmail.com voor het adres. Via www.streetdogrescue.com/
donatehelp.htm is de wenslijst te vinden met spullen die regelmatig nodig zijn in Rudozem.
Dit zijn o.a. Advocate of Stronghold pipetjes (voor klein/middelgrote honden), anti-teek &
anti-vlooien middelen, ontwormingstabletten, speelgoed, dekens, handdoeken en
speelgoed.
Heeft u veel spullen die niet zomaar opgestuurd kunnen worden, neem contact op met
ons via rsdr.nl.team@gmail.com of ga naar Facebook/RSDR Nederland. Wij kijken samen
of deze spullen via de vrachtwagen getransporteerd kunnen worden. Zie pagina 7 voor
meer informatie over donaties in Nederland.
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HOND VAN DE MAAND
BANNER

Banner is sinds December 2010 te vinden in de opvang. Wij hebben hem gered van
iemand die van plan was hem te doden. Hij was erg dun en is duidelijk mishandeld
geweest. Ook al heeft Banner een moeilijk leven achter de rug, hij is een vriendelijk
hondje die van aandacht houdt. Hij speelt graag af en toe met andere honden in de
opvang, maar deelt niet graag zijn hokje met andere honden. Katten vindt hij niet leuk
en daarom heeft hij een thuis nodig zonder andere huisdieren.
Banner is ongeveer 6 jaar oud, middelmaat en een middellange vacht. Hij is gecastreerd,
gevaccineerd en natuurlijk gechipt.
Banner verdient een gouden mand dus kunt u een veilig thuis bieden, vul het vrijblijvend
adoptieformulier in op onze website: www.rsdrnederland.nl/adopteer-een-hond

Bij het uitkomen van de nieuwsbrief zijn er in totaal 106 honden beschikbaar voor adoptie bij
RSDR waar nog geen lopende aanvragen voor zijn. Van dit aantal zijn er 27 pups. Wilt u weten
welke honden beschikbaar zijn voor adoptie, kijk dan op http://www.rsdrnederland.nl/onzehonden"

.

