woensdag, 24 juli 2013

ACTIE Paula van Loo begint in centrum Gulpen winkel in tweedehands spullen voor campagne op Grieks eiland Lesbos

Vintage voor kettinghonden
In het centrum van Gulpen
is Paula van Loo een tijdelijke winkel in tweedehands
spullen begonnen. De opbrengst is bestemd voor de
bevrijding van kettinghonden in Griekenland.
door René Willems

Z

odra rommel vintage
wordt, is het geld waard.
En geld kan Paula van
Loo goed gebruiken. Samen met de stichting Canilos voert
ze actie tegen het vastleggen van
verwaarloosde honden aan kettingen in Griekenland. Een actie die
op het eiland Lesbos veel succes
heeft, maar daar hangt uiteraard
wel een prijskaartje aan.
In de leegstaande kledingwinkel
van haar familie aan de Looierstraat in hartje Gulpen is Van Loo
onlangs een winkel in tweedehands spullen begonnen. Het loopt
daar vanaf dag één storm, constateert ze tevreden. „Mensen zijn gek
op oude troep. En als ze zien dat
de opbrengst naar het goede doel
gaat, trekken ze daar graag de beurs
voor.”
Tijdens een vakantie op het eiland
Lesbos is Van Loo op het fenomeen kettinghond gestuit. „Er is
veel ellende in de wereld”, geeft ze
toe. „Maar mijn hart brak toen ik
die honden in the middle of nowhere aan de ketting zag liggen,
met een stuk lam als voedsel en
een bak vies water om te drinken.
Hoe kan een mens zó omgaan met
dieren?”
Terug in haar woonplaats Eyserheide heeft ze samen met een aantal vrienden, onder wie de onlangs
overleden Annet Habets van de
Dierenbescherming, de stichting

Paula van Loo (links) sorteert met enkele vrijwilligers de tweedehands spullen in haar tijdelijke winkeltje in Gulpen.
Canilos opgericht. „Canilos staat
voor canis - hond - los”, legt Van
Loo uit. „We halen geen verwaarloosde honden naar Nederland,
maar proberen de eigenaren daar
zover te krijgen dat ze hun honden
met wat meer respect behandelen
en bevrijden van die ketting.”
De stichting kiest daarbij voor een
positieve benadering, benadrukt
Van Loo. „Je merkt dat veel eigenaren van goede wil zijn, maar niet
in de gaten hebben wat ze hun
honden aandoen. Hun ouders en

grootouders deden hetzelfde, zoals
hier vijftig jaar geleden ook nog bij
veel boerderijen honden aan de ketting lagen. Die mensen hoef je alleen maar te overtuigen dat het
ook anders kan. Dat belonen wij
door de hond op onze kosten te laten nakijken door een dierenarts
en een chip te implanteren.”
Wie kwaad wil - the bad guys, zoals
Van Loo ze omschrijft - kan rekenen op een hardere aanpak. „We
hebben op Lesbos een werkloze
boswachter gevonden die de ket-

tinghonden voor ons in kaart
brengt en de eigenaren opspoort”,
vertelt ze. „Als die niet reageren,
krijgen ze de politie op hun dak,
die fikse boetes oplegt voor dierenmishandeling.”
Om die acties te kunnen financieren, verkoopt Van Loo in Gulpen tweedehands spullen. Op
maandag kunnen mensen dingen
inleveren. Vrijwilligers sorteren die
handel, waarna de goederen op
woensdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag verkocht worden.
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De zaken gaan goed, zegt vrijwilliger Peter Helleman: „We verkopen
veel aan toeristen die bijvoorbeeld
te weinig serviesgoed hebben meegenomen. Bij ons vind je voor twintig cent nog een bord. Niks voor
thuis, maar voor op de camping is
dat natuurlijk prima. Zij blij, wij
blij.” „En de kettinghonden blij”,
vult Van Loo aan, „want dáár doen
we het uiteindelijk toch voor.”
meer informatie over de actie is te
vinden op www.canilos.org

