Nieuwsbrief april 2013

In memoriam
Het bestuur van Canilos heeft met groot verdriet kennis genomen van het overlijden van onze
secretaris Annet Habets, op 26 maart 2013.
Annet was één van de oprichters van Canilos. Als bestuurslid van het eerste uur heeft zij zich met hart
en ziel ingezet voor het welzijn van dieren in het algemeen en specifiek het lot van de kettinghonden
op Lesbos.
Annet was een gedreven secretaris, gericht op het doel van onze organisatie maar ook deelde zij haar
geweldige, veelzijdige ervaring met ons bestuur met het oog op de goede afwegingen en de juiste
besluitvorming.
Daarnaast was Annet een warme en betrokken persoonlijkheid met directe aandacht voor een ieder
om haar heen.
Canilos moet een geweldige bestuurder missen en de kettinghonden op Lesbos een voorvechtster voor
de goede zaak.

Vrienden van Canilos,
Onze tweede nieuwsbrief is een feit. Dit zijn de onderwerpen:
De website in het Grieks
Het vervolg op ons project waarbij de kettinghonden in kaart worden gebracht.
Hoe gaat het met het educatieproject?
Vergaderen bij de NS.
Vervolg van Paula’s zolderverkoop.
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Onze website nu ook in het Grieks!

Heel veel dank aan degenen die de website hebben vertaald.

De kettinghonden worden in kaart gebracht, deel twee
Stavros (onze boswachter op locatie) heeft de kettinghonden in kaart gebracht, gefotografeerd en
geregistreerd. Waar mogelijk heeft hij de eigenaren aangesproken en verteld dat wat zij doen verboden is
volgens de wet. Bij de honden waar geen eigenaar gevonden werd heeft hij een brief achtergelaten bij de
hond. Tijdens de tweede ronde heeft Stavros heel wat verbeteringen aangetroffen en bij een aantal locaties
was de hond daadwerkelijk weggehaald. Soms vervangen door een alternatief bewakingsobject. In totaal zijn er
ongeveer 300 kettinghonden geregistreerd. Onder de foto’s vind u het persbericht uit Lesbos met de resultaten
van dit project tot nu toe. Met die resultaten zijn wij heel erg blij, het is een heel goed begin van een
waarschijnlijk langlopend traject.

Foto van vogelverschrikker, hier zaten voorheen 2 honden i.p.v.
een hond ieder aan één kant van de weg.

Links op de foto ziet u een oud hobbelpaard i.p.v. een hond

Plastic om de schapen af te schrikken
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Persbericht
Gisteren, 11 maart 2013, verviel de termijn van de Gemeente Lesbos op de kettinghondeneigenaren om te
voldoen aan de bepalingen van wet 4039/2012, de wet op dierenwelzijn. Wij staan nu op het punt om de
tweede controle van kettinghonden te beëindigen. Tot dusver hebben we opnieuw 92 gevallen gecontroleerd,
en we hebben 9 nieuwe honden gespot. Van de gevallen die opnieuw gecontroleerd zijn, zijn 38% van de
honden die in the middle of nowhere zaten weggehaald en in veel gevallen hebben hun eigenaars
vogelverschrikkers en andere objecten geplaatst om de kuddes af te schrikken. In 24% van de gevallen zijn de
levensomstandigheden van de honden verbeterd (dat wil zeggen de honden hebben een betere schuilplaats,
langere ketting, schoon water en voedsel en ga zo maar door). Helaas is voor de resterende 38% van de
gevallen niets veranderd.
We willen graag publiekelijk de 60% van de eigenaren bedanken die hebben geluisterd naar onze oproep over
normen en waarden en die verbeteringen in de levensomstandigheden van hun dieren hebben aangebracht. In
de komende weken zullen we nieuwe, gerichte initiatieven nemen om deze eigenaren te overtuigen om
verdere verbetering in de levens van hun honden te bewerkstelligen, zodat ze volledig voldoen aan de eisen
van de wet.
Wij betreuren het dat bijna 40% van de eigenaren niets gedaan heeft met ons pleidooi, en hun praktijken
continueren die Lesbos en onze cultuur beledigen. Al deze zaken zullen de komende paar dagen worden
voorgelegd aan de Griekse autoriteiten. De bal ligt nu bij de Griekse politie en Justitie.
We zullen niet stoppen en moeite blijven doen om ervoor te zorgen dat Lesbos het eerste kettinghondenvrije
Grieks eiland wordt. Ook zullen we eigenaren die de levensomstandigheden van hun honden willen verbeteren
blijven helpen. Eigenaren van kettinghonden die hun illegale praktijken niet veranderen zullen we blijven
aangeven. We zullen er bij de Griekse autoriteiten op aan dringen de wet te blijven handhaven. We hebben uw
hulp nodig dit alles te blijven doen. Bezoek onze website (www.canilos.org) en lees hoe u kunt ons helpen.
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Het educatieproject
In onze vorige nieuwsbrief las u over de start van het educatieproject en de oproep geld bij elkaar te krijgen
voor een beamer en een scherm zodat de vrijwilligers dit niet meer hoefden te huren. Met uw hulp is het
gelukt om het geld bij elkaar te krijgen en de benodigde apparatuur is door de vrijwilligers aangekocht en
inmiddels volop in gebruik.

Onderstaande e-mail kregen we van Zina, één van de vrijwilligers
op Lesbos.
“Hierbij laat ik jullie weten dat het eductie programma voor onze
scholen erg goed verloopt. We hebben nu 35 scholen bezocht en
we hopen nog voor de zomer alle scholen te hebben bezocht. De
kinderen zijn erg blij met dit project, ze mengen zich in de
discussies en lijken dol te zijn op de dieren. De foto’s en video’s
vinden ze erg interessant. De leraren zijn ook erg tevreden.
Aan het eind van de presentatie geven we ieder kind een
exemplaar van de folder die SAPT HELLAS ons heeft gestuurd,
waarin het gedrag van honden staat beschreven. We geven de
leraren ook opdrachten mee waar ze mee kunnen werken, evenals
het educatie magazine <Τα ζωα μας και εμεις> dat het GAWF ons
toestuurde.
We hebben wat posters geprint
over het adopteren van
zwerfhonden en katten en die
geven we ook af in elke school.
We danken jullie nogmaals voor jullie donatie en hopen jullie te zien in de
zomer.”
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Vergaderen bij NS
We vergaderen altijd in een
café/restaurant in Den Bosch. Wij
willen altijd vroeg beginnen en Christel
belt dan van tevoren om te vragen of
ze een half uurtje eerder kunnen
openen. Maar het kan wel eens
gebeuren dat Christel dat vergeten is
of dat er iets niet goed gegaan is met
de communicatie en het café nog
gesloten is. Wij wachten dan niet een
half uur, nee, onze voorzitter opent de
vergadering gewoon op een bankje bij
de NS.

Paula’s Zolderverkoop
Het begon allemaal met het opruimen en verkopen van spullen
van mijn eigen zolder voor Canilos, twee ochtenden per week
samen met een enthousiaste vrijwilliger, Nelly. Het was direct
een succes maar nu blijkt het zelfs een echte knaller te zijn.
Inmiddels zijn het 4 ochtenden geworden met nog een aparte
middag voor het inleveren van spulletjes en zijn het al lang niet
meer alleen mijn eigen spulletjes, maar die van veel lieve
mensen die Canilos en haar doel een warm hart toe dragen.
Het is een win-win situatie! Er zijn drie partijen heel blij:
Eén: de mensen die blij zijn dat ze hun spulletjes kunnen inleveren, kwijt zijn en ze iets kunnen bijdragen ter
voorkoming van het dierenleed.
Twee: wij die de spulletjes mogen verkopen en de opbrengsten
mogen gebruiken voor de projecten van Canilos.
Drie: de mensen die de spulletjes voor een zacht prijsje kunnen
kopen en blij de deur uitgaan.
Het grootste COMPLIMENT dat we kregen was van een dame die
e
tegen ons zei: “Er is nog een 4 partij die blij is, en dat zijn al die
mensen die ook voor de gezelligheid komen, contacten leggen, ’n
praatje maken, er wordt gelachen, verhalen verteld etc., jullie
hebben ook nog een sociale functie!”
Dat was voor Nelly en mij een groot COMPLIMENT en onze dag
was weer goed.

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@canilos.org.
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