CANILOS NIEUWSBRIEF APRIL 2017
Vrienden van Canilos,
Er zijn weer veel nieuwe dingen gebeurd. Wij willen iedereen graag op de hoogte houden.
Hier is de CANILOS NIEUWSBRIEF. Dit zijn de onderwerpen:

• Reisverslag van Maria Kolthof; terug van werkverblijf op Lesbos
• Nieuwe voederbakken op Lesbos voor zwerfdieren door Canilos
• Stichting WWar ondersteunt Canilos
• Extra sterilisatieprojecten succesvol van start op Lesbos
• Stand van zaken rondom het werk van Canilos
• Canilos anti kettinghond postercampagne van start op bushokje op Lesbos
• Ludieke sponsoractie voor Canilos; hondenopvang in Eresos ondersteund!

• Reisverslag van Maria Kolthof; terug van werkverblijf op Lesbos
In februari jl. is een van onze bestuursleden, Maria, voor een werkbezoek naar Lesbos afgereisd. Er zijn
namelijk dit jaar twee sterilisatieprojecten voor zwerfhonden op Lesbos gestart en deze worden
gesponsord door Canilos. Het tweede project wat Maria tijdens dit werkbezoek heeft opgezet, is
gestart in Kalloni (meer hierover verderop in deze nieuwsbrief). In dit project zijn ook de huishonden
opgenomen, omdat deze voor veel nestjes gedumpte puppy’s zorgen. Maria is die week helaas ook
meerdere nestjes achtergelaten puppy’s tegengekomen, en daar zal Maria persoonlijk een goed tehuis
voor zoeken. Maar de oplossing blijft het zoveel mogelijk steriliseren van de zwerf-en huishonden.
Beiden projecten lopen in ieder geval zeer voorspoedig en daar zijn we erg trots op!
Voormalig klooster- en kettinghondje Nikki is uiteindelijk toch bij het klooster
weggehaald, na het overlijden van de priester. De soms wat verwarde ouden
van dagen, konden toch niet goed voor het hondje zorgen, dus stichting Kivotos
op Lesbos zal een goed tehuis voor haar zoeken.
Onze twee rangers werken vanaf nu samen met staatsbosbeheer, die ook
gemachtigd is om boetes uit te schrijven. De lokale politie bleek op Lesbos
namelijk te weinig mankracht en tijd te hebben, om de rangers, en ons werk
voldoende te ondersteunen. We hopen nu wat meer aktie te kunnen
ondernemen tegen hondeneigenaars die hun (ketting)hond niet naar behoren

verzorgen. Tijdens het bezoek was Maria getuige bij het uitschrijven van een
boete van € 600,- aan een eigenaar die al meerdere waarschuwingen had
gehad voor de ernstige verwaarlozing van zijn twee honden. Dit is tevens een
goed signaal aan andere boeren en hondeneigenaars; wie niet horen wil…
Buiten de boete om wordt deze eigenaar nog steeds gecontroleerd, waarbij hij
verplicht is om de honden goed te verzorgen. Goed nieuws van één van de
lokale dierenartsen; het viel haar op, tijdens haar werkbezoeken aan de
schaapsboeren, dat de leefomstandigheden van de honden er steeds beter
gaan uitzien. Langzaam maar wel gestaag! En dat geeft Canilos weer de extra
‘drive’ om door te gaan!

• Nieuwe voederbakken op Lesbos voor zwerfdieren door Canilos
Canilos heeft weer een aantal nieuwe en stevige overdekte voederbakken
aangekocht die het voer beschermen tegen regen en sneeuw. Met de hulp van
een aantal Griekse vrijwilligers, die zich aan deze taak verbonden hebben,
worden de zwerfdieren op vaste tijden gevoerd. De voederbakken die
overdekt zijn worden ook door de vrijwilligers schoongehouden. Het voer
hiervoor wordt verzorgd door Canilos.

• Stichting WWAR ondersteunt Canilos!
Wij zijn de stichting WWAR zeer erkentelijk voor de ondersteuning van onze stichting Canilos. De
stichting WWAR heeft aan Canilos een bedrag van € 2500,- gedoneerd! Geweldig! Hiermee kunnen
ons werk; het bestrijden van de verschijnselen van kettinghonden en zwerfdieren nog beter uitvoeren!
OVER STICHTING WWAR:
Er is wereldwijd nog heel veel gruwelijk dierenleed.
Veel van dit leed is structureel en komt meestal door
menselijk ingrijpen in de natuurlijke leefomgeving van
dieren. Dierenleed moet stoppen. Ook internationaal,
waar landelijke wetgeving niet voldoende is. WWAR
voert actie door deze misstanden in de publiciteit te
brengen. Zo hopen wij op gedragsverandering en
daardoor de dieren te helpen. Voor meer informatie:
http://www.wwar.nu

• Extra sterilisatieprojecten succesvol van start op Lesbos
Canilos heeft als doel om de kettinghonden van Lesbos te
beschermen. Tevens is er in december 2016 een sterilisatieproject
voor de zwerfhonden in Mytilini van start gegaan. Dit in
samenwerking met Kivotos. Het doel hiervan is om 100
zwerfhonden te steriliseren. Alleen de teefjes worden
gesteriliseerd, want vaak gaat het om vrouwtjes die vervolgens
ook nestjes krijgen. En op deze manier groeit de populatie
gestaag. Het aantal reeds gesteriliseerde honden is nu 43.
De sterilisaties van de straathonden wordt gesponsord door
Canilos in samenwerking met dierenartsen en vrijwilligers. De
laatste jaren zien we echter ook dat de bewoners van Kalloni en
omgeving veel overlast hebben van zwerfhonden. Canilos is
hierom dit voorjaar gestart met een extra sterilisatie programma
voor straathonden en huishonden in Kalloni en omgeving. Het
doel is dit voorjaar in totaal 50 straathonden; hiervan alleen de
teefjes, en 50 huishonden; zowel de reutjes als de teefjes, te
steriliseren. Tot en met maart van dit jaar zijn er nu al 15 honden
gesteriliseerd. Tijdens het project kunnen de lokale bewoners in
Kalloni ook hun huisdier laten steriliseren tegen een sterk
gereduceerde prijs. Canilos sponsort 50% van de kosten en de
eigenaar betaalt slechts een klein bedrag. De prijs voor een reu of
een teefje is ongeveer gelijk; een reu kost € 30,- en een teefje kost
€ 35,-. Verdere informatie over de sterilisatie, en nazorg wordt ter
plaatse aangeboden. Zo kunnen we samen bijdragen aan betere
levensomstandigheden voor mens én dier.

• Stand van zaken rondom het werk van Canilos
De resultaten van Canilos zijn bemoedigend. Onder de eigenaren die benaderd worden door het team
van rangers is een percentage van 70% tot 80% dat ter plekke de slechte behandeling van de
kettinghonden stopt. De organisatie houdt een oogje in het zeil en houdt vinger aan de pols om te zien
of de gemaakte afspraken ook worden nagekomen. Hieronder ziet u een kaart waarop de voortgang
staat vanaf 15 februari 2015 Kettinghond verwijderd (rood) Situatie verbeterd (blauw). En geen
verandering (geel). Op dit moment dat deze nieuwsbrief wordt geschreven zijn er al weer honderden
honden meer gespot. In totaal zijn er nu 1345 geregistreerde gevallen van honden waarvan door
ingrijpen van Canilos de leefomstandigheden danig zijn verbeterd, waarbij de gemaakte afspraken met
eigenaren van honden blijvend worden gecontroleerd.

• Canilos anti kettinghond postercampagne van start op bushokjes op Lesbos

Canilos is recentelijk op Lesbos met een postercampagne
gestart. De posters zijn te zien in diverse bushokjes en in
cafés. De posters geven aan dat de honden in plaats van
de hele tijd aan de ketting te liggen een goed bestaan
verdienen. Ook wordt op de posters aangegeven dat
volgens de wet deze honden recht hebben op een
normale verzorging en ook dagelijks van de ketting af
moeten, om zo nu en dan los te kunnen lopen. Hierbij dat
het belangrijk is dat deze dieren een goede behandeling
verdienen. Momenteel is Canilos druk in onderhandeling
op een dergelijke boodschap te laten aanbrengen op de
bussen die over het eiland rondrijden, om zo onze
boodschap zichtbaar te maken en kracht bij te zetten!

• Ludieke sponsoractie voor Canilos; hondenopvang in Eresos ondersteund!

Een geweldige sponsoractie van mevrouw Maud
Crombag! Toen Maud tijdens haar werk een van onze
Canilos bestuursleden Paula van Loo ontmoette en
hoorde van het werk van Canilos het redden van de
Griekse kettinghonden, was ze ontzettend geraakt en
onder de indruk. Ze startte onmiddellijk een
sponsoractie voor deze honden en kreeg in korte tijd
het bedrag bij elkaar van € 570.00! Een geweldig
initiatief! Canilos en Maud hebben besloten om dit
bedrag deze keer te doneren aan een speciaal doel: aan
www.eresosforanimals.com de hondenopvang op
Lesbos, omdat zij onlangs te maken hebben gehad met
een ramp; zij werden getroffen door een overstroming
door een vloedgolf van water en modder. Het was echt
vreselijk die overstroming die ze hebben beleefd. Dat
Anja van Eresos for Animals het heeft overleefd is een
enorm wonder!

Namens Maud Crombach is de donatie van € 570,- naar Eresos For Animals gebracht. Ze waren er heel
erg blij mee! Hiernaast heeft Maria namens Kivotos ook nog € 200,- extra meegebracht! Op de foto’s
hieronder wordt de donatie overhandigd aan Anja van Eresos For Animals. Dank je wel Maud voor deze
prachtige actie. Moge het goede en positieve altijd winnen!!

Tot de volgende nieuwsbrief of nieuwsflits!
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@canilos.org.
Wilt u donateur worden? Stuurt u dan onderstaand formulier ingevuld op naar:
Canilos Animal Foundation
T.a.v. Administratie Donateurs
Nieuwediepstraat 13
2547 TE Den Haag
E-Mail: info@canilos.org
Dat kan ook op de website via deze link: http://www.canilos.org/index.php/nl/contact-endonaties En hier: https:/www.geef.nl/externalMod.php?gd=5248&taal=NL_NL

