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Verhuizen voor kettinghonden Lesbos

WINKEL � Burgemeester opent nieuwe zaak Canilos in Gulpen � Griekse boswachter werkt voor Limburgse stichting

Stichting Canilos in Gulpen opent morgen een nieuwe
zaak aan de Looierstraat. Oprichtster Paula van Loo over
een verhuizing die bedoeld is om kettinghonden op het
Griekse eiland Lesbos nóg beter te helpen.

door Judith Houben

DD e vacht van een kleine
zwarte hond op een fo-
to is bezaaid met wel
tweehonderd teken. De

ketting waarmee het verzwakte
dier vasthangt, is zo zwaar dat hij
zijn kop niet zelf omhoog kan hou-
den. Maar inmiddels is hij gered,
net als zo’n tweehonderd andere
kettinghonden op het Griekse ei-
land Lesbos. Dankzij de Gulpense
stichting Canilos.
Het aantal geredde dieren vormt

slechts het topje van de ijsberg. Op
het eiland zitten volgens opricht-
ster Paula van Loo van Canilos nog
duizenden honden (vaak pups,
want veel honden worden niet
ouder dan een jaar) onder erbarme-
lijke omstandigheden geketend. Ze
zijn goedkoper dan een rol prikkel-
draad en zijn daarom voor veel boe-
ren de ideale erfafscheiding voor
vee.
Van Loo vertelt deze zaterdagoch-
tend in een vrijwel lege Gulpense
winkel dat ze zeker door wil gaan
totdat Lesbos kettinghondvrij is. Er

is geld nodig zodat boswachter Sta-
vros Mirgiannis voldoende benzine
kan kopen om met zijn auto over
het eiland te rijden op zoek naar de
soms goed verstopte kettinghon-
den. Dat geld zamelt Van Loo in
via haar kringloopachtige winkel
aan de Looierstraat in Gulpen. In
de zaak staan echter alleen nog een
tafeltje, wat oude tv’s en verhuisdo-
zen. Een voorbijganger denkt dat
de gezellige winkel, gerund door
vrijwilligers, dichtgaat. Maar schijn
bedriegt. Snuffelwinkel Canilos ver-
kast alleen maar naar het naastgele-

gen pand waarin vroeger de Book-
store en Bruna huisden. „Dit is een
grotere winkel waardoor het aan-
bod overzichtelijker is én we meer
spullen kunnen verkopen”, zegt
Van Loo. De winkel is de voorbije
jaren uitgegroeid tot een waar ‘be-
drijf’ met 26 vrijwilligers. Van Loo
huurt de oude boekenzaak van fa-
milie Franck voor een schappelijke
prijs omdat deze leegstaat. In het
vorige onderkomen van Canilos
hadden Van Loo’s ouders vroeger
een kledingzaak. Maar het lijkt er-
op dat hier nu een andere eigenaar
voor is gevonden. Daarmee is weer
een volgende fase aangebroken in
het relatief jonge bestaan van Cani-
los. Op tafel legt Van Loo uitvergro-
te foto’s van kettinghonden die
straks in de nieuwe winkel komen
te hangen. Beelden die ze voor het
eerst zag toen ze in 2010 op vakan-

tie was op Lesbos. „Toen ik die hon-
den in de verzengende zon zonder
eten, drinken of schaduwplek zag,
móest ik ze helpen. Dat kan door-
dat boswachter Stavros in dienst
van de stichting kettinghonden op-
zoekt en aan hun eigenaren vertelt
dat ze voor eten, drinken en een
goed hok moeten zorgen. Zo staat
het sinds kort in de Griekse wet.
Veel eigenaren weten niet beter en
verzorgen hun hond daarna wel
goed. Wie zijn hond na twee waar-
schuwingen nog niet goed ver-
zorgt, bezoekt Stavros met de poli-
tie. Dan volgt doorgaans een boete.
Van Loo is er blij mee, maar beseft
ook dat het nog jaren gaat duren
voordat Lesbos kettinghondvrij is.
Morgen om 17.00 uur opent burge-
meester Bas van den Tillaar de nieuwe
winkel van Canilos. Honden zijn hierbij
ook welkom.

Op het Griekse eiland
Lesbos liggen volgens
Paula van Loo duizenden
honden aan een ketting.
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Paula van Loo vertelt tussen de verhuisdozen over haar roeping om alle kettinghonden op het Griekse eiland Lesbos een beter leven te geven.  foto Johannes Timmermans
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