

Nieuw in de Opvang



RIP Betty



Hond van de Maand: Casey



Fosters - Honden in Gastgezinnen

CLICK TO
DONATE

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

RSDR

NIEUW IN DE OPVANG
Marmite
Gered 03 augustus 2015
Tony was onderweg in de auto toen hij een kitten
midden op straat zag liggen. De kitten had moeite met
ademen en was er slecht aan toe. Tony nam hem mee
en na extra vocht en antibiotica knapte hij al snel op.
Even later kon hij ook eten en het ging steeds beter
met hem.

River
Gered 05 augustus 2015
De jongens van de opvang waren in de stad toen ze
een man met een doos op een brug tegen kwamen. Hij
was van plan de doos in het rivier te gooien maar de
jongens konden dit nog net voorkomen. De man was
boos, maar gaf hun toch de doos waar een kleine pup
in zat, River.

Golden
Gered 05 augustus 2015
Golden werd gevonden midden op een drukke weg
net buiten Rudozem. Het vermoeden is dat zij het
zusje van Floki is die al in Nederland geadopteerd is.
Ze werd regelmatig gezien, maar durfde in het begin
niet dichterbij te komen. Nu is zij veilig in de opvang.
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NIEUW IN DE OPVANG
Doos met pups
Gered 15 augustus 2015
Op een ochtend zagen Tony en Diane bij aankomst
aan de opvang een doos naast het hek. De eerste
gedachte was ‘Oh nee, nog meer pups’ en de
volgende ‘Waar gaan we deze pups laten?!’. Ze waren
uitgedroogd en er slecht aan toe. Ze hebben nu
allemaal een naam gekregen: Ollie, Sylvie, Pixie 2,
Poppy 2, Lizzy en Jolie. Ze eten en drinken inmiddels
goed en het zijn gewoon vrolijke, speelse pups.

Whispa
Gered 16 augustus 2015
Kleine Whispa werd naar de opvang gebracht.
Diegene die haar heeft gebracht, vond haar naast een
weg in een andere stad. Ze had moeite met lopen. Ze
verbeterde met extra vocht, waardoor we denken
dat ze waarschijnlijk een zonnesteek had. Het was
extreem warm de afgelopen dagen. Het gaat nu al
veel beter met haar.

Guapo, Dingo & Max
Gered 20 & 21 augustus 2015
Deze drie broertjes werden over een periode van
twee dagen gevonden. Guapo werd gered toen een
vrouw en haar kind hem sloegen en bekogelden
met stokken om hem weg te jagen. Dingo heeft zelf
de ingang van de opvang gevonden en werd daar, in
het openbare gedeelte, spelend aangetroffen. Max
werd gevonden op een pad richting de opvang en
zo waren de (vermoedelijke) broertjes snel weer
herenigd.
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NIEUW IN DE OPVANG
Moon
Gered 29 augustus 2015
Enkele weken geleden werd Tony door een man
benaderd die zijn hond in de kelder aan een
ketting had liggen. De kelder was helemaal donker
en het teefje had pups. Deze pups kon zij niet
eens liggend laten drinken omdat de ketting te
kort was en de doos waar de pups inzaten, te ver
weg stond. Op dat moment was er helemaal geen
plek in de opvang, maar Tony beloofde binnen
twee weken terug te zijn. Toen Tony inderdaad
terug ging, had de man alle pups al weggegeven
aan kinderen op straat. Het zal dus geen verassing
zijn als deze op een gegeven moment weer op
straat terechtkomen. Tony heeft de moeder
Moon meegenomen naar de opvang. Daar werd
pas duidelijk hoe ontzettend dun zij was, maar met
genoeg voer en heel liefde zal zij hopelijk snel
opknappen.

Drie Pups
Gered 31 augustus 2015
Deze drie pups warden naar de shelter gebracht
omdat de moeder uit frustratie ineens haar eigen
pups aanviel. De pups heten Gilles, Pip en Gus.
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RIP BETTY

Helaas hebben wij op 12 augustus 2015 van onze lieve Betty afscheid moeten nemen. Zij werd
ingeslapen, nadat ze ineens meerdere toevallen had en deze duidelijk niet minder werden.
Betty werd begin 2011 door Kerry en Kosta, dochter en schoonzoon van Tony en Diane,
gevonden. Toen zij naar Engeland terug verhuisden in augustus 2011, werd Betty een vaste
bewoner van de opvang en was dagelijks in de personeelsruimte (woonkamer) te vinden.
Betty werd uiteindelijk blind en doof, maar was alsnog ontzettend gelukkig: een oude vrouw met
mega persoonlijkheid. Ze is begraven in de tuin naast Ranger en Foxy.
Rust zacht lieve mooie Betty.
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NIEUWS UIT NEDERLAND
REUNIE 2015
Op 23 augustus was het weer tijd voor
de jaarlijkse RSDR reünie in Nederland.
De reünie vond plaats in Ede, een mooie
en centrale locatie zodat zoveel mogelijk
baasjes en hondjes aan de leuke
activiteiten deel konden nemen. Iedereen
had de kans om korte workshops te doen
en zelfs fly-ball te proberen. Er was een
afgesloten losloopveldje waar de honden
lekker konden rennen en (opnieuw)
kennis konden maken. Er werden leuke
spullen verkocht, er was een grabbelton
en er werden loten verkocht met top
prijzen! De opbrengst ging natuurlijk naar
RSDR. De honden (en baasjes) hebben zich netjes gedragen ook al was het een tropisch warme
dag! Bedankt aan de Kynologenclub Neder-Veluwe voor de geweldige locatie, alle drankjes,
koffie, broodjes en snacks en natuurlijk ook aan alle vrijwilligers. Ook bedankt aan iederen die is
gekomen, want zonder baasjes is het geen reünie. Volgend jaar hopen wij natuurlijk op een net
zo een succesvolle dag en kijken uit naar bekende en nieuwe gezichten!

DONATIES
Bedankt aan ‘Handen voor Pootjes’
voor de vele donaties, deze worden in
september door vrijwilligers mee
genomen naar de opvang in Rudozem.
In de julinieuwsbrief waren we vergeten
om foto’s te laten zien van de tweede
lading pallets die naar de opvang zijn
gestuurd en 21 juli arriveerden. Bedankt
aan iederen die gedoneerd heeft! Dit
was de tweede en hopelijk niet de
laatste keer dat pallets richting
Rudozem gaan!

RSDR
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ADOPTIE RIT AUGUSTUS
Op 28 augustus stuurden wij weer 17 honden en katten richting Nederland, België en Engeland
naar hun gouden mandjes!
De honden waren Fingal, Faolan, Aslan, Meiske, Basil, Phoenix, Greta, Sorrel, Zeala, Norman,
Muffle, Aiden, Bambus, Floki, Wendy, Seana en Sorcha. De gelukkige katten waren Mistletoe en
Pigeon.

KIZZY

RSDR
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“FOSTERS”
HONDEN IN GASTGEZINNEN IN NEDERLAND
Twee lieve honden wachten al een tijdje in een pleeggezin op hun gouden mandje: Kizzy en
Beyla! Kizzy is een verlegen meid die even wat tijd nodig heeft om aan haar nieuwe leven in
Nederland te wennen. Daarom zoeken wij een rustige familie met oudere kinderen, een plekje
die niet te druk is. Zij is zindelijk, loopt netjes aan de riem en is gewoon een schat.
Beyla heeft al een grote indruk gemaakt op haar pleeggezin! In de tuin spelen en wandelen vind
zij geweldig, maar kroelen en even ontspannen vindt ze ook fijn. Omdat zij toch een hele sterke
meid is, zoeken wij voor haar een familie zonder kinderen. Woont u in Nederland en is er
interesse in een van deze twee schatjes? Mail naar rsdr.nl.team@gmail.com.

Beyla

KIZZY
HONDEN IN GASTGEZINNEN IN
ENGELAND
Sorcha is klein tot middelgroot en vier jaar oud.
Deze vrolijke meid is zelfverzekerd en zoekt
graag contact op met mensen. Knuffelen vind zij
dus geweldig maar actief is ze ook want ze
wandelt graag mee, vooral in het rustige
platteland. Op dit moment verblijft Sorcha bij
een pleeggezin met twee andere honden. Zij kan
prima in de auto mee, is zindelijk en zou mogelijk
bij katten kunnen. Interesse in Sorcha? Kijk op
www.streetdogsrescue.com.

Sorcha

RSDR
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“FOSTER” VERHALEN
IRIS
Wie kent nog onze ‘black beauty’ Iris van de vorige nieuwsbrief? Haar weg naar een gouden
mand was zeker niet de makkelijkste maar wat is zij toch een geweldige hond! Iris kwam naar
Nederland naar een pleeggezin om vanaf daar een eigen plekje te vinden. Met een foto op
Facebook die maar liefst 6.000 keer, ja zesduizend keer, is gedeeld had Iris een baasje gevonden.
Helaas was de vreugde van korte duur, de huidige hond in het gezin vond de komst van Iris geen
goed idee. Ze waren heel duidelijk dat het niet aan haar lag, maar helaas moest de zoektocht
naar een eigen plekje helemaal opnieuw beginnen. Iris ging terug naar een pleeggezin en gelukkig
vond zij het niet erg en voelde zich ook weer meteen thuis.
Na jaren in de opvang in Rudozem en meerdere (tijdelijke) baasjes heeft Iris nu wel eindelijk
haar eigen geweldige plek gevonden! De weg daarheen had wellicht wat omwegen, maar wat
heeft zij het geweldig gedaan, wij zijn super trots op deze stoere meid!
Wij doen natuurlijk altijd ons best om een goede match te vinden tussen baasje en dier maar in
enkele gevallen lukt dat niet. In deze situaties zijn wij afhankelijk van pleeggezinnen die willen
helpen met tijdelijke opvang. Hierbij dus een grote dank aan alle pleeggezinnen, jullie helpen
honden zoals Iris op weg naar een eigen thuis!
Heeft u interesse om zelf pleeggezin te worden in Nederland of België? Kijk
opwww.rsdrnederland.nl of stuur een email naar rsdr.team.nederland@gmail.com.
Woont u in Engeland? Kijk op www.streetdogsrescue.com.

KIZZY

Sorcha
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SUCCESS STORIES
MARINA
We would like to introduce a new section: success stories! People tell us how they got into
contact with RSDR, how they chose their new companions and give us an update on how they
are doing.
Our first story comes from Blanka about her dog Marina (translated from Dutch to English):
It was love at first sight
“A friend of mine was interested in getting a dog and together we ended up on the RSDR website. My
children had been going on for years that they wanted a dog and so did I but I had some doubts.
Looking at all their cute faces online I was sold, we were going to get a dog. I had a short list of seven
dogs and every one of my children had their own favourite, thus we left it up to the RSDR adoption
team to find the perfect match for us.
RSDR suggested Marina. Marina was found together with her mother Myra and siblings Toby
and Doris when she was only three months old.
It was love at first sight! In October 2015 she
arrived at the age of 9 months. The day Marina
arrived was the most wonderful day of my life…
besides of course the birth of my own children ;).
She has truly enriched our lives! Her mother had
also been adopted in the Netherlands!”
Blanka Ristic
KIZZ
Y

Sorcha
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GIFTS FOR THE DOGS & CATS

A big thank you to everyone who sent us gifts in August.
If you would like to send us a care package of much needed items to help our animals.
Have a look at our “Wish List” for the items we need. Please email:
streetdogrescue@gmail.com for address direct to Bulgaria or collection point in the UK.
Some items needed, include: Advocate or Stronghold pippettes (for small and medium
dogs); any tick / flea pippettes mainly for small and medium dogs; multi worming treatments, especially palatable wormers; antibiotics; toys and treats; blankets and towels.
RSDR also have a Wish List on Amazon.co.uk. If you have an Amazon account, login to
Amazon UK, and press on the Wish List on our Donate page on our website. Any of the
items purchased on the RSDR Wish List, by yourself, will be sent automatically to RSDR.
Follow this link to go to our Amazon - RSDR Wish List:
http://www.streetdogrescue.com/donatehelp.htm
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HOND VAN DE MAAND
CASEY

CASEY
Casey is een lieve 4 jarige reu. Op 28 juli 2011 werd een moederhond met haar kleine
pups midden op een drukke weg gevonden. De moeder was waarschijnlijk een Barak/
terrier mix en Casey is een van haar pups. Hij is al drie jaar in de opvang en het is echt
tijd dat deze lieverd zijn eigen plekje krijgt.
Casey is mensgericht en vind andere honden geweldig. Hij is gecastreerd.
Casey 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

.

