Nieuwsbrief januari 2013
Vrienden van Canilos,
Hier is hij dan, onze eerste nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
Een verslag van het werkbezoek van het bestuur aan Lesbos,
Het project van het kwartaal cq het educatieproject op Lesbos,
Nieuws over de website,
Paula’s zolderverkoop,
Ons nieuwste project waarbij de kettinghonden op Lesbos in kaart zullen worden gebracht.

Werkbezoek van Gerhard en Paula aan Lesbos

In oktober 2012 hebben Gerhard en Paula, als afvaardiging van
het Canilos bestuur een succesvol werkbezoek aan Lesbos
gebracht. Zij hebben ervaren dat de nieuwe Griekse
dierenwelzijnwet een uitstekende basis vormt voor onze
doelstelling om Lesbos het eerste kettinghondenvrije eiland van
Griekenland te maken.

Korte impressie door Gerhard
We hebben tijdens ons werkbezoek kunnen constateren dat er al
de nodige resultaten zijn bereikt.
We hebben o.a. tijdens een inspectietocht gezien dat het aantal
kettinghonden rond Molyvos is verminderd en aan de Old Sigri
Road hebben we er drie geteld; dit waren er acht.
Dit was een direct gevolg van de door Canilos ondersteunde
acties die inhielden dat er een indringende boodschap werd
achtergelaten bij de kettinghond om de eigenaar te attender en
op het illegale karakter hiervan.
Ook hebben we uitgebreid overleg gehad met dierenwelzijnsorganisaties op Lesbos . Samen met hen hebben
we een actieplan 2013 vastgesteld dat wij gaan ondersteunen dan wel zelf gaan uitvoeren. Dit plan houdt
onder meer in dat we iemand gaan inhuren die de kettinghonden voor ons in kaart gaat brengen en gaat
registreren. Hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer.

De aanwezige dierenwelzijnsorganisaties gaven aan blij te zijn met
de initiatieven van Canilos en met
name onze heldere koers dat Canilos
zich geheel gaat richten op de
kettinghonden.
Hun uitnodiging aan ons was :
“ga vooral door met jullie activiteiten vanuit Nederland”. En dat gaan wij met u w hulp zeker doen!
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Project van het kwartaal
Educatieproject is gestart
In november 2012 is op Lesbos het educatieproject op scholen van
start gegaan. Met voorbeelden van reeds bestaand lesmateriaal van
GAWF en Sapt Hellasen en met behulp van een projector geven 3
vrijwilligers van Kivotos les. Zo leren de kinderen van jongs af aan om
een r espectvolle relatie te ontwikkelen met dieren.

Zowel de kinderen als de
leerkrachten zijn zeer tevreden. Het probleem is alleen dat niet elke
school een projector en scherm heeft. We willen graag via don aties
€ 500,00 hiervoor ophalen, zodat de vrijwilligers hun eigen materiaal
mee kunnen nemen en dus ook alle aanvragen van scholen kunnen
honoreren. Dit schooljaar zijn ze begonnen met kinderen van 5-8 jaar
oud. Het gaat om ongeveer 80 scholen.

Website Canilos
Wist u dat……
…..het adres van onze website www.canilos.org is,
…..daar regelmatig updates verschijnen,
…..het volledige verslag van het werkbezoek aan Lesbos
te vinden is bij het ´laatste nieuws´ via de homepage,
…..de website in drie talen te lezen is; Nederlands, Engels
en Duits.
…..de website binnenkort ook in het Grieks te lezen is,
…..het donatieformulier vereenvoudigd en met één klik
te verzenden is,
…..de TRIODOS bank een Groene Nederlandse bank is.

Paula’s Zolderverkoop

Korte impressie door Paula
De Hubertus jaarmarkt, rond 3 november, is van oudsher een gezellige en druk bezochte jaarmarkt in Gul pen
(Limburg). Ik heb van deze gelegenheid gebruik gemaakt om in ons nog niet verkochte familiewinkelpand, oude
en nieuwe spulletjes te verkopen voor Canilos. Ondanks het slechte weer waren er gelukkig veel mensen op de
been. Deze dag heeft € 600,00 opgebracht. Geweldig toch?! Dit bedrag wordt besteed aan voedsel en
verzorging voor de kettinghonden op Lesbos.
Een aanrader voor iedereen om dit zelf te doen . Doe het gewoon en het is nog gezellig ook. Een leuk bijkomstig
effec t was dat tal van mensen aan het einde van de dag, gratis mooie spulletjes kwamen brengen voor een
volgende verkoop. Zolang het winkelpand nog niet verkocht is, sta ik iedere donderdagmorgen (marktdag
Gulpen) mijn waar aan te prijzen voor het goede doel: de kettinghondjes.
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De kettinghonden worden in kaart gebracht
In samenwerking met lokale dierenorganisatie op Lesbos hebben we iemand
gevonden die de kettinghonden op Lesbos in kaart gaat brengen. Het is Stavros,
een voor malig boswachter. Hij kent het landelijk gebied van Lesbos heel goed en
heeft ervaring met de handhaving van het recht (en aanpakken van illegaal
gedrag). Bovendien is hij bekend met de lokale bevolking. Hij is vertrouwd met
het Griekse rechtssysteem en de Griekse bureaucratie en is in staat om de
individuele gevallen via de lokale autoriteiten zelfstandig af te handelen.
Hij zal de kettinghonden op het hele eiland voor ons in kaart brengen. Hij gaat
inventariseren hoeveel het er zijn, waar ze zitten en in welke conditie ze
verkeren. Hij zal ze fotograferen en de exacte locatie van de hond noter en en
doorgeven aan zowel de lokale dierenorganisaties als Canilos. Op deze manier krijgen we een goed beeld van
de hele situatie.
Wanneer Stavros een kettinghond voor de eerste keer aantreft zal hij trachten de eigenaar te achterhalen en
met hem in contact te komen. Stavros zal de eigenaar dan informeren over het feit dat het houden van een
hond aan een ketting illegaal is.
Wanneer het niet lukt om de eigenaar te achterhalen
zal een kennisgeving (zie kader, origineel is in het Grieks
natuurlijk) bij de hond worden achtergelaten.
Stavros zal ook meldingen door derden onderzoeken.
De bezoeken van Stavros krijgen na een paar weken
een vervolg om toezicht te houden op de vorderingen.
Ook dan zullen foto’s worden genomen. In gevallen
waar geen vooruitgang is geboekt, volgt in overleg met
de dierenorganisaties op Lesbos een melding bij de
plaatselijke en gemeentelijke politie.
Via de website en volgende nieuwsbrieven zullen wij
u op de hoogte houden van de vorderingen.

Hallo!
Wij willen u graag informeren dat op grond van de
dierenwelzijnswet, 4039/2012, artikel 1, een hond moet v erblijv en op
een plek die droog en schoon is en waar bescherming is tegen
weersomstandigheden, zonder continue vastgeketend te zijn of zonder
afdoende huisvesting (een metalen hok is niet voldoende). De hond
hoort zorg te krijgen van een dierenarts en behoorlijk voedsel en water.
Daarom vragen wij u uw hond van deze plaats te verwijderen en
hem de zorg te geven die de wet voorschrijft.
In de komende w eken komen wij terug om de situatie te controleren. Als
deze niet verbeterd is dan zijn wij genoodzaakt dit te rapporteren
aan de autoriteiten.
Dank u wel!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. Iosif Botetzagias
Assistant Professor of Environmental Politics & Policy
Department of Environment - University of the Aegean
University Hill, 81100 Mytilini, GREECE
Centre for Environmental Policy & Strategic Environmental
Management
tel/fax: (+30) 22510 36294

Namens het bestuur
Het bestuur van Canilos wenst u een voorspoedig en gezond 2013 en wil u bedanken voor de steun die Canilos
sinds de oprichting van u heeft ontvangen.
Ons goede voornemen voor dit jaar is om het leed van de kettinghonden op Lesbos te verzachten en hen een
beter leven te geven. Helpt u mee?

Gelukkig Nieuwjaar
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