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Nieuw in de opvang



RSDR Nederland: Nora (RSDR Gabriella)



Hond van de maand: Arnold

HIER
DONEREN

Ontvangt u graag elke maand de Nederlandse RSDR nieuwsbrief met updates over de
opvang in Rudozem maar ook Nederlandse RSDR events, ga naar:
www.tinyletter.com/RSDRnieuwsbrief

WWW.STREETDOGRESCUE.COM/WWW.RSDRNEDERLAND.NL

Stichting nr. 175647065

EMAIL: RSDR.NL.TEAM@GMAIL.COM
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NIEUW IN DE OPVANG
Floki
Gered 03 juli 2015
Yana, de 3-jarige kleindochter van Tony en Diane,
heeft deze pup van de straat gered. Zij kon niet
begrijpen dat hij achtergelaten zou worden, zonder
een baasje die voor hem zorgt. Yana was heel
duidelijk: hij moest mee naar de opvang. Yana heeft
deze pup Floki genoemd.

Zarina
Gered 10 juli 2015
Tijdens een storm was Rumen onderweg naar de stad
Smolian toen hij een hond aan de straatrand zag
liggen. Hij dacht dat het baasje in de buurt was, maar
een uur later terug naar huis lag de hond er nog
steeds. Ze was nat, bibberde van de kou en was bang.
Rumen nam haar mee naar de opvang om haar op te
laten warmen en droog te worden, wat voer te geven
en een vlooienbehandeling te geven. Zarina heeft zich
snel aan kunnen passen aan het leven in de opvang: ze
is vriendelijk, vrolijk en heeft al haar eerste vaccinaties
gekregen.

Baloo & Rudo
Gered 16 juli 2015
Onderweg naar het ziekenhuis zag Tony deze twee
pups langs de weg rond zwerven. Er was geen voer of
water te bekennen. Ze waren allebei heel bang maar
toch mensen gewend, anders waren ze snel weg
gelopen. Het kon niet anders dan dat ze gedumpt zijn.
De broertjes zijn al met hun vaccinaties begonnen en
beginnen nu hun typische speelse puppy kant te laten
zien.
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Albert
Gered 28 juli 2015
Elke dag gaan de jongens van de opvang op zoek naar
kittens in de stad om ze te voeren, omdat er niet genoeg
ruimte is om ze naar de opvang te brengen. Tijdens het
voeren kwamen ze deze jonge kitten tegen met een
verwonding aan zijn oog. Pas op 28 juli was het mogelijk
om hem te vangen. Albert werd naar de dierenarts
gebracht waar zijn geïnfecteerde oog verwijderd werd.
Hij doet het hartstikke goed en wordt steeds
aanhankelijker.

Negen nieuwe pups
Gered 30 juli 2015
Er waren regelmatig pups te zien vlakbij het huis van
Tony en Diane. Er is eigenlijk geen plek in de opvang,
maar de 9 pups aan hun lot overlaten was ook geen
optie. Een deel van de tuin werd afgezet voor de pups
met een hek waar de moeder makkelijk over heen kon
om naar haar pups te gaan.
Ze doen allemaal heel goed en hebben allemaal al een
naam gedoneerd gekregen door sponsors: Booboo,
Teddi, Dilys, Ayla, Ella, Brandy, Seb, Tilly and Mocha.
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Nora’s tweede redding
Angstige dagen voor het baasje van hond Nora (RSDR
Gabriela). Nora was in de ochtend van 30 juli met riem
en al ontsnapt in het Leeghwaterpark in Purmerend. Na
de ontsnapping van Nora werd het ergste al gevreesd,
want ze is pas in juni 2015 geadopteerd via RSDR. In
onbekende situaties kan ze nog erg bang zijn, dus het
was van het grootste belang dat ze zo snel mogelijk
teruggevonden zou worden.
Twee dagen lang werd dag en nacht naar haar gezocht.
Uiteindelijk was het een speurhond uit Groningen
(facebook: Billy vertelt – Van zwerf tot speurhond) die
Nora wist te signaleren. Nora hield zich in het riet
verscholen, omringd door water. De brandweer van
Purmerend werd vervolgens ingeschakeld om Nora
midden in de nacht via het water uit haar schuilplaats te
jagen. Met de inzet van iedereen is de redding gelukt:
Nora’s baasjes, familie, vrijwilligers, speurhondje Billy
en de brandweer! Nora kon gelukkig snel weer naar
huis om lekkere hap te eten en weer bij te komen.
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VOOR DE HONDEN EN KATTEN

Dank aan iedereen die spullen heeft gedoneerd en opgestuurd in juli!
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/RSDRNederland. Wij kijken samen of deze spullen
via de vrachtwagen getransporteerd kunnen worden.
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HOND VAN DE MAAND
ARNOLD

Arnold is een 7-jarige reu die sinds septemer 2011 in de opvang woont. Hij verschijnt
ineens in de stad Rudozem, waar hij waarschijnlijk werd gedumpt na zijn castratie. Kerry,
de dochter van Diane en Tony, zag hem lopen en hij liep haar altijd achterna: eerst altijd
richting postkantoor en daarna zelfs naar haar huis. Vaak stond hij te blaffen voor het
huis waardoor de buren geïrriteerd raakten. Voor zijn eigen veiligheid is besloten hem
naar de opvang te brengen.
Arnold is een lieve reu die graag geaaid wordt. Hij gaat prima om met de andere honden
in de opvang. Hij is gecastreerd, gevaccineerd en gechipped.
Kunt u Arnold het perfecte thuis en goude mand geven? Vul het adoptie formulier in
op www.rsdrnederland.nl/adopteer-een-hond/goedkeuring-vragenlijst-nl

.

