Nieuwsbrief mei 2016
Vrienden van Canilos,
Hier onze nieuwste nieuwsbrief. Dit zijn de onderwerpen:
De nieuwe website, www.canilos.org.
Dr. Iosif Botetzagias, onze man op Lesbos.
Vrijwilligers in het zonnetje.
Vrijwilliger Liza Moonen 80 jaar.
Gedicht van Rosalie Sprooten.
Wat een fijn initiatief in Mytilini.

De nieuwe website, www.canilos.org
Misschien kreeg u deze nieuwsbrief al via onze nieuwe website, misschien ook niet. Goed om hier
even stil te staan bij die nieuwe website van de Canilos organisatie.
De website van www.canilos.org is dynamischer geworden, aangepast aan deze dynamische, snelle
tijd. De site leent zich daardoor nog meer voor herhaald raadplegen. Begin daar vooral zo snel
mogelijk mee. Het zal u zeker bevallen en u regelmatig
doen terugkeren.
Wij hebben er natuurlijk belang bij dat veel
hondenvrienden onze website gaan bezoeken. Voel u
daarom vrij uit de website te citeren en voel u vooral
vrij naar www.canilos.org te verwijzen.

Secretaris, mr. R.A.F. van der Kraan (Rob),

Dr. Iosif Botetzagias, onze man op Lesbos.
Het is nu bijna vier jaar geleden dat CANILOS en diverse dierenwelzijnsorganisaties op Lesbos hun
krachten hebben gebundeld om samen het kettinghondenprobleem op het eiland Lesbos aan te
pakken. Wat hebben we in die vier jaar eigenlijk geleerd? Het eerste wat we hebben geleerd is dat
het probleem veel grootschaliger is dan we ooit hadden kunnen bedenken. Bij de start, dachten dat
we het hadden over een paar honderd kettinghonden die vechten voor hun bestaan. We hadden het
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mis: we zitten nu al aan de 700 kettinghonden en waarschijnlijk zijn er nog meer gevallen om ontdekt
te worden. Het tweede waar we achter kwamen is dat de lokale mensen daadwerkelijk luisteren naar
wat we te zeggen hebben. Vanaf het allereerste begin hebben we gekozen voor een wat ‘softe’
aanpak.
Te beginnen met het traceren van de kettinghonden; het identificeren van hun eigenaren; de
eigenaren wijzen op hun fouten en leren hoe ze de leefomstandigheden van de hond moeten
verbeteren.
Daarna een nacontrole en eventueel meer informatie verstrekken of een officiële waarschuwing
geven. Als laatste stap,bij aanhoudende misstanden,de politie erbij betrekken.
Bij de start dachten we dat we regelmatig de politie erbij moesten halen maar dit was niet het geval.
Ongeveer 70-75% van de eigenaren zorgde voor aanzienlijke verbeteringen in het leven van hun
honden zodra we hen uitgelegd hadden wat de wet vereist (en wat de boetes zijn voor nietnaleving).
Ten derde dachten we dat we eerst een paar rechtszaken zouden moeten winnen om echt indruk te
maken op de eigenaren. Weer hadden we het mis! Kleine boetes (ergens tussen 300-600 euro) dieter
plekke door de politie werden uitgeschreven troffen de eigenaren harder dan gerechtelijke
procedures die jaren zouden gaan duren. Zelfs een enkele geldboete heeft een verbazingwekkend
olievlek effect in het gebied. Namelijk het verspreiden van een duidelijke boodschap dat onze
waarschuwingen niet lichtvaardig moet worden genomen.
Vanaf de start zijn we ook al gelijk begonnen met Educatie en Sterilisatie projecten. Meer hierover
kunt u lezen in onze volgende nieuwsbrief.
De laatste tijd krijg ik veel berichten van mensen die willen weten wat het 'geheim' is achter het
succes van onze campagne op Lesbos. Er bestaan geen geheimen en geen magische formules. Je hebt
een paar vastberaden mensen nodig die de lokale bevolking kunnen informeren en de autoriteiten
gaan waarschuwen over de benarde situatie van de kettinghond. Dit blijkt voldoende om het tij te
keren!

Dr. Iosif Botetzagias
Associate Professor of Environmental Politics & Policy
Department of Environment - University of the Aegean
University Hill, 81100 Mytilini, GREECE
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Vrijwilligers in het zonnetje.

Vrijwilligers.
Mannen en vrouwen die vanuit een
overtuiging wekelijks klaar staan om onze
snuffelwinkel te laten draaien.
En ze zijn onmisbaar, die mensen!
Ze zorgen ervoor dat wij kunnen bestaan.
Heel veel dank, voor alles wat jullie voor de
kettinghonden doen!
Een dikke pluim is dubbel en dik verdiend.

Liza Moonen 80 jaar.
Liza werkt al jaren met veel plezier als
vrijwilligster bij Canilos SnuffelWinkel.
Zij werkt bij de afdeling kleding, dit doet zij
met veel inzet, precisie en gedrevenheid.
Deze kranige, vitale dame is op 26 februari
jl. 80 jaar geworden. Daarmee wordt zij van
harte gefeliciteerd.
Liza, Canilos SnuffelWinkel hoopt nog heel
lang van jouw inzet en deskundigheid te
mogen genieten.
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Gedicht van Rosalie Sprooten

Astor
Mijn hond heeft geheugen,
geen stem.
Mijn hond heeft ogen,
geen woorden.
Hij denkt aan toekomst,
noch aan verleden.
Zoekt naar die ander,
dat wel.
Hij weet niets van vriendschap,
maar voelt slechts gemis.
Het spel, het gras,
de alarmerende blaf.
Mijn hond heeft geheugen
vol beelden en geuren.
Geen stem voor verdriet,
maar wie leest, die ziet
in zijn donkere ogen,
de vragen,
de hang naar wat was.
Mijn hond heeft geheugen
vol beelden en geuren,
maar geen weet
van verleden.
Hij kijkt,
hij kijkt,
hij luistert,
naar de stap van wie niet komen gaat.
Ik fluister
woordjes van troost,
aai door zijn zachte vacht.
Hij kijkt.
Hij luistert.
Hij wacht.
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Wat een fijn initiatief in Mytilini.
Het Griekse eiland Lesbos kennen we de laatste tijd vooral van de vluchtelingencrisis. Dagelijks
komen er nog vele asielzoekers via hachelijke tochten naar het eiland. Dat zijn niet de enige
hulpbehoevenden voor wie de Griekse bewoners hun deur openzetten...

Het Hott Spott café in Mytilini zette namelijk
afgelopen winter elke avond de deuren open voor
straathonden. Die konden zo in een warme omgeving
de nacht doorbrengen. Het café sloot om 03.00 uur de
deuren voor bezoekers, maar liet dan de honden
binnen slapen. Volgens een ober die werkt bij Hott
Spottdoen ze dit sinds vorig jaar zomer.
Bezoeker Eustratios Papanis deelde een foto van het
tafereel op Facebook, die inmiddels al honderden
keren is gedeeld.

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
Johanna Naber-erf 145
3315 HD Dordrecht
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
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