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NIEUW IN DE OPVANG
Montana, Megs, Elise, Ippy, Winny & Beadie
Gered 01 September 2015
Deze pups hadden het heel slecht: ze zaten in een
kleine hok en zagen niet gezond uit. Nu gaat het
geweldig met deze lieve pups.

Brindy
Gered 02 September 2015
Onderweg naar de opvang kwam Tony een kitten
tegen vlakbij de plek waar Spartacus ooit werd gevonden.
Zij was erg dun, uitgedroogd en vol vlooien. Zij was
alleen en piepte.

Vagabond, Kiara, Micha & Sasha
Gered 11 September 2015
Deze pups zijn gedumpt op een afgelegen plek tussen
twee dorpen. Ze hadden zo veel vlooien, dat ze zichzelf tot bloedens toe hebben gekrabt. Nu zijn het
gelukkige pups.
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NIEUW IN DE OPVANG
Baci, Bruno, Chavez, Hector & Iggy
Gered 13-14 September 2015
Tony zag deze zwart-bruine pup alleen lopen, zo bang
dat de pup door angst verstijfde. De tweede pup werd
door vrienden van de jongens van de opvang gevangen.
Gelukkig warden pup nummer drie en vier ook gevonden. Het vermoeden is dat deze pups in de bossen
zijn geboren en hun moeder naar de stad hebben gevolgd.

Sapphire, Smokey & Charley
Gered 17 September 2015
Deze drie kittens warden naar de opvang gebracht,
iemand had ze ergens samen gevonden. Ze waren
meteen heel aanhankelijk maar helaas vol vlooien en
hadden duidelijk honger.

Tiger
Gered 21 September 2015
Tony had wat kittens gevoerd die bij de afval achter
een winkel waren. Een van hun, Tiger, ging op zoek
naar Tony & Diane toen ze net gingen lunchen in
een café. Het was voor deze kitten niet veilig daar
dus ging hij mee naar huis.
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NIEUW IN DE OPVANG
Bandit
Gered 25 September 2015
Nicky, een van de jongens in de opvang,
vond dit kitten en bracht haar mee naar
de opvang.

Chica
Gered 28 September 2015
Een vriend van de jongens heeft deze kat
naar de opvang gebracht nadat ze op straat
werd gezet. De reden was waarschijnlijk
dat zij vol klitten en vlooien zat. Iemand
had duidelijk al geprobeerd om de klitten
eruit te knippen. De klitten waren zo erg
dat elke poging om deze voorzichtig te verwijderen haar heel boos maakte. Chica is
waarschijnlijk ook doof.
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VRIJWILLIGERS
In September gingen meerdere vrijwilligers uit Nederland en Belgie, deels ook team leden, naar
de opvang in Rudozem. Dit zijn hun verhalen:
INEKE – RSDR Nederland ( team coördinator)
“Eindelijk was het zover 11 september ik onderweg naar
Bulgarije, na zes jaar continue bezig te zijn met de de
dieren van RSDR, veel ups en downs toch wel
meegemaakt bij RSDR samen met de familie
Rowles eindelijk aangekomen in Plovdiv, Hanneke en
Diane stonden mij op te wachten.
Het was echt geweldig om eindelijk daar te zijn al jaren
was het een droom van mij en altijd iets van
ooit ga ik het doen, totdat Hanneke zij komop boek
gewoon er is nog 1 ticket vrij gelijk boeken nu en ja kon
niet weigeren.
De eerste keer aankomen bij de shelter is zo geweldig, al
die honden horen blaffen zo emotioneel, je kent de
verhalen van al de honden maar ziet ze dan in levende
lijve Hercules de grote sterke boze Hercules waar ik
vanaf dag 1 een zwak voor heb, daar is hij dan geweldig
wat een super hond.
Ook vrijwilligers werken hard, wandelen met de honden,
en heuse reddingen meemaken dag 1 gelijk raak oproep
pups gedumpt ja en dan vraagt Diane wie gaat ermee ja
ik zeker natuurlijk ja en dan denk je een pup pak je zo
nou niet dus ze zijn echt bang maar Virginie kreeg hem
te pakken. en de dagen erna weer raak zien we een pup
rennen.
Hanneke sprong gelijk de auto uit die stond amper stil
die was weg achter de pup aan en weer terug achter de
pup aan en een duik onder een auto, en ik proberen de
andere auto rustiger te laten rijden maar succes pup
veilig.
Pups socialiseren, ze zien veranderen in een paar dagen
van heel erg bang naar spelende puppies is zo mooi om
mee te maken.
Honden knippen en scheren, mooie Courage was voor
Hanneke en mij tjonge jonge wat een haar kwam er van
hem af maar hij ziet er weer geweldig uit.
Heb echt een geweldige tijd gehad en had het veel
eerder moeten doen, voor herhaling vatbaar en hoop volgend jaar weer te gaan en dan iets
langer blijven want vond het nu te kort.”
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VRIJWILLIGERS
HANNEKE-RSDR Nederland (Team lid)
“In Nederland heb ik al iedere dag met RSDR
te maken en volg ik zo'n beetje alles wat er
speelt, maar er echt zijn, gewoon midden
tussen de honden en katten, dat is toch wel
even anders. Heftig is het om alle verhalen van
de honden te horen en om de locaties erbij te
zien.
Het leven is hard voor de dieren die daar op
straat leven en niet alleen voor hen, ook de
mensen die er wonen hebben het niet
makkelijk. Daar staan we pas bij stil als we ter
plaatse zijn. Tony & Diane hebben niet alleen
de zorg voor de dieren, maar ook voor de
jongens die er werken, zij zien Tony & Diane
als hun familie, ze weten dat zij er altijd voor ze zullen zijn en Tony & Diane staan dan ook dag
en nacht voor ze klaar.
Wat verder opvalt is al het geregel eromheen. De tegenwerking van de autoriteiten, de
werkinstelling van de Bulgaren, de intensieve contacten die ze onderhouden met het
nederlandse en engelse team en het bij houden van de website en Facebook. Zonder Tony &
Diane en de jongens die de dieren verzorgen is er geen RSDR en zijn de dieren overgeleverd
aan de wreedheden van de straat. Mijn respect voor hen is alleen maar gegroeid.
Voor mij was het ontzettend moeilijk om weer weg te gaan, hoewel ik graag weer thuis ben, was
het vreselijk om afscheid te nemen van de honden. In twee weken bouw je er een band mee op
en krijg je hun vertrouwen en dan voelt het alsof je ze in de steek laat. Afschuwelijk. Gelukkig is
het geen echt afscheid. Thuis blijf ik me voor ze inzetten en op 11 oktober gaan we de eerste
honden weer terugzien. Ik kijk er nu al naar uit!”
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VRIJWILLIGERS
OLAF – Vrijwilliger RSDR NL
‘Terug in Rudozem’
“Fijn om weer terug te zijn om een helpende
hand te zijn voor de honden, katten, Tony,
Diane en de jongens. Ze hebben een zwaar jaar
achter de rug met de wekenlange stroomuitval
in de hevige winter en de extreme hitte in de
zomer.
Heel wat aangrijpende dingen meegemaakt, zoals
mijn eerste dogrescue (4 pups gered). Met
honden en katten naar Plovdiv geweest voor
sterilisaties/castraties: lange, lange dagen. Maar
het allerbelangrijkste is de band die je met de
honden hebt opgebouwd. Er zitten teveel
honden in de shelter om ze allemaal te leren
kennen. Dus je probeert de honden te helpen
die het ’t meest nodig hebben: de pups, de
pubers, de bange, de blinde, de moeilijke, de oude honden etc. Wat je dan meemaakt als je elke
dag met deze honden bezig bent doet zo goed! Blinde honden als Zorro en Freeman laten
genieten van hun wandelingen. Prachtig om met ze te wandelen. Pubers als Harris en Lewis laten
wennen aan de grote wereld, ze hebben het zo hard nodig. Toby begeleiden met uitlaten, hij is
zo dapper geworden. Vrienden geworden met moeilijke honden als George, Maya en Pompom.
Door elke dag zo met de honden bezig te zijn, zie je zoveel vooruitgang en zoveel dankbaarheid,
onbetaalbaar. Het is erg belangrijk dat er meer vrijwilligers de shelter bezoeken en daar helpen
om de honden een zetje in de goede richting te geven voor een gelukkig leven in de grote
wereld.”
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VRIJWILLIGERS
VIRGINIE – vrijwilliger RSDR België
Toen Virginie gevraagd werd iets te vertellen over haar reis naar de
opvang, vertelde zij iets over een voor haar bijzondere hond:
“Voila...Marnie. Een hondje aan wie ik nog altijd denk. Ik hoop
dat zij vlug een familie zal vinden. Zo lief, zo zacht en toch wel
beetje kapoen. En ik zeg kapoen tegen haar omdat elke keer
dat zij de mogelijkheid had, heeft zij iets gepikt om te eten...
Hoe kunnen we dat weigeren met zo lieve ogen! De mensen
die ga voor haar kiezen gaan veel plezier en liefde krijgen.
Zij is mijn vriendin geweest daar, wij gingen elke dag samen
wandelen! En als ik was met haar bezig had zij een manier van
kijken... Zo zacht.... Zij geniet echt van aandacht en liefde! Kijk
maar naar de fotos... En haar oogjes! Zij was mijn lief
kapoentje.”
JENNYFER – vrijwilliger RSDR België
“Bulgarije was mijn eerste verre reis die ik
maakte met Virginie. De eerste foto's zijn
mijn eerste rescue dat we gedaan hebben en
die hondjes heb ik ook een naam gegeven, ik
heb ze vernoemd naar mijn kindjes omdat ik
een herinnering wou aan deze reis.
De hond dat de meeste indruk heeft gelaten
was MOON!!! Ze deed me denken aan mijn
husky, ook zo hevig maar een schat van een
hond. Ik was helemaal verkocht!!! Ze heeft
me zelf doen op grond vallen met de
wandeling. En toen ik vertrok had ik het echt
heel moeilijk om naar huis te vertrekken, ik
heb gehuild en zarina had het gezien en ze
heeft mijn tranen afgelikt!! Ze voelde echt dat
ik het nodig had dat er iemand bij mij was!
Ook het ontvangst en de band dat je
opbouwd met diane en Tony!! Ook team
Nederland! Ik heb er heel goede vrienden aan
overgehouden! Ze hebben me echt
ondersteund terwijl ik het moeilijk had! 1 ding
is zeker...ik ga terug!!!”
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Pagina 9

SUCCES VERHALEN
Harley (RSDR Sabu)
“ik was meteen verliefd!”
In 2013 wilde ik graag weer een hond en ben ik eerst gaan kijken in de asielen in Nederland.
Wat ik daar vooral tegenkwam waren vooral Staffords en pitbulls en dat zijn niet mijn soort
honden. Ik heb altijd Duitse herders en vuilnisbakkenrasjes uit het asiel gehad dus zocht ik
verder. Een vriendin van mij had een hond uit Spanje geadopteerd en zo ben ik bij honden uit
het buitenland gaan kijken. Ik kwam al snel bij RSDR terecht en zag daar foto’s van de redding
van het nest van onder andere Harley (voorheen Sabu). Ik was meteen verliefd!
Na alles nog een tijdje heel goed overwogen te hebben, heb ik het aanvraagformulier ingevuld
voor Harley en al snel was de hele procedure rond en kreeg ik toestemming Harley te
adopteren. Op zondag 26 mei 2013 kon ik hem op komen halen in Spijkenisse bij Jenny en
Ineke. Een hele spannende maar ook gezellige dag!
Vanaf de eerste dag ging het goed met Harley, alleen was hij wel erg bang voor harde geluiden.
Ook moest hij nog leren om te gaan met verkeer. Gelukkig ging dat snel beter en nu is hij totaal
niet meer bang en gaat hij regelmatig gezellig mee in de bus, auto of zelfs trein. Alleen vuurwerk
vind hij nog steeds eng. Alleen thuis zijn gaat ook steeds beter en met veel geduld en liefde gaat
het elke keer een stapje vooruit.

Harley is een geweldig lieve hond, erg sociaal naar andere honden en katten. Hij is ook helemaal
gek op kinderen en kan soms nog lekker ondeugend zijn haha, een heerlijke hond dus! Ben nog
steeds erg blij dat ik de beslissing heb genomen om via RSDR een hond te adopteren!
Groetjes Else Spruit-Verstijnen en een poot van Harley!
KIZZY

Sorcha

RSDR
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DONATIES
Hier worden we nou heel erg blij van! De dochter van één van onze adoptanten
heeft voor haar verjaardag een hele mooie collectebus voor RSDR in elkaar
geknutseld. Al het verjaardagsbezoek werd gevraagd een donatie te doen voor
RSDR en dat heeft maar liefst €71,10 opgeleverd voor onze dieren. Dank aan alle
gulle gevers maar vooral ook aan dochter voor dit geweldige initiatief!

KIZZY

Sorcha
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DONATIES

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
JIGGER

Jigger is een vier jarige, gecastreerde reu. Deze jongen heeft echt een moeilijke start
gehad. Wij warden gevraagd om een moeder en haar pups op te halen bij een fabriek
maar we hadden geen plek meer in de opvang. Uiteindelijk hadden wij geen keuze behalve het voeren en af en toe op zoeken.
Hun toestand verslechterde en dus hebben wij deze familie toch naar de opvang gebracht. Jiggers moeder had een gebroken achterpoot, waarschijnlijk geschoten. Haar
pups waren dun en hadden bloedarmoede door de vele parasieten.
Jigger is nu een vrolijke lieve hond die van aandacht houdt.
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

.

