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De dag begon voor de bezoekers om 
12:00 en de wandeling ging van start om 
13:00. Een groepsfoto werd gemaakt. Dat 
is altijd een uitdaging door de grootte van 
de groep! Aansluitend een uurtje 
wandelen, waarbij de hondjes zich 
heerlijk konden uitleven. Dat is altijd 
weer een geweldig feest!

En wat was het weer enorm genieten van 
de grote opkomst! Zo veel baasjes en nog 
meer geadopteerde Podenco’s die vol 
trots en met veel plezier op het strand 
liepen. De zon die zijn warmte had 
gereserveerd voor juist deze enige 
zondag in September, daar werden wij 
extra blij van. 

Het is iedere keer weer zo mooi om te 
zien, dat verschil van hoe de Podenco’s 
ooit in het asiel waren en hoe vrij en 
vrolijk ze nu zijn. Iedere keer weer een 
waar genot.

Na een uur druppelen de deelnemers 
langzaam aan weer binnen op het 
strandpavilioen. Eenieder bestelt wat te 
eten en/of drinken en kletst lekker over 
zijn of haar hondje(s). 

Er wordt wat heen en weer gelopen en 
een praatje gemaakt. Tevens was er een 
loterij met leuke te winnen spullen, 

waarvan de opbrengst geheel ten gunste 
van Podencoworld Nederland komt en 
indirect dus naar de hondjes in Spanje 
gaat.

Ook kregen wij een cheque overhandigd 
ter waarde van €200,-! Wij willen de 
donateur hartelijk bedanken voor dit 
prachtige bedrag!

Het is altijd een bijzonder moment voor 
de vrijwilligers wanneer zij de adoptanten 
ontmoeten na alleen maar telefonisch of 
mail contact te hebben gehad.

Elke wandeling nodigen wij één of twee 

vrijwilligers van een aangesloten asiel uit 
voor een meet and greet. Dit ook weer 
voor zowel de adoptanten als de 
vrijwilligers van PW. 

Deze keer waren dat Esperanza en Isabel 
van Malaga Animals Y Plantas .

Het was geweldig om Esperanza en 
Isabel zo blij te zien dat “hun” honden het 
zo goed maken en er werd menig traantje 
weg gepinkt.

Tegen vieren gingen de meeste 
bezoekers richting huis met vermoeide 
maar voldane hondjes en een geweldig 
leuke ervaring rijker.

Wij willen alle vrijwilligers, adoptanten 
en participanten hartelijk bedanken voor 
de steun en adopties, dat is wat het voor 
ons mogelijk maakt iedere keer weer zo 
een groot spektakel te kunnen 
organiseren.

We kijken weer uit naar de 
Podencoworld Strandwandelingen van 
2018!

“Wat was het weer enorm 
genieten van de grote opkomst!”

“Er werd menig traantje weg 
gepinkt.”

2Op de volgende pagina ziet u meer foto’s van de strandwandeling
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IN GESPREK MET: 
VRIJWILLIGSTER NAUSIKAA

Elke Podencokrant is een van onze vrijwilligers aan het woord. Dit keer is dat nazorgmedewerkster Nausikaa. 
Nausikaa woont in Bergen op Zoom met haar 4 honden. Tsja, en als je dan vraagt of ze wat over haar honden en 
het nazorgwerk wil vertellen, dan kletst ze aan één stuk door. Lees maar.

Vier honden……Als je begin 2015 tegen mij gezegd zou hebben: in 
2017 heb jij vier honden, had ik het nooit geloofd. Maar dingen 
lopen zoals ze lopen en ik ben intens gelukkig met mijn hondjes. 
Of ik kan beter zeggen honden, want de kleinste meet 60 cm en de 
grootste tikt net over de 70. Ik begon gelijk met de grootste: Buzzer, 
een Duitse Staande Korthaar. Buzzer en ik gingen het nieuwe jaar 
van 2015 samen in. Ik merkte aan hem dat hij behoefte had aan 
een maatje. Nou, dat kwam goed uit, ik ook! Ik speurde wat op 
Marktplaats en zag daar een foto waar vooral hele lange oren op 
stonden. En trouwe ogen die me recht aankeken. De beschrijving 
paste perfect bij Buzzer en mij. Om een lang verhaal kort te maken, 
deze knappe gitzwarte jongen kwam bij ons wonen en kreeg de 
naam Maddox. Maddox blijkt een bijna raszuivere Jura Laufhund te 
zijn. Ik had er toen nog nooit van gehoord. Wat een lot uit de loterij 
is Maddox. Hij is echt ongelooflijk lief. En hij heeft een ontzettend 
zacht buikje. 

Buzzer Maddox

Chili, mijn eerste Podenco
Door Maddox ben ik me meer gaan verdiepen in zwerfhonden en 
niet lang daarna kwam ik iemand tegen die een zwerfhond in de 
opvang had: een Podenco. Wow, wat een ontzettend leuk beest 
was dat. Die oren! Thuis ging ik gelijk Googlen op zwerfhond, 
Podenco, Spanje. En tsja, dan duurt het niet lang voordat je op de 
website van Podencoworld uitkomt. Binnen no time kende ik alle 
honden van die website uit mijn hoofd. Ik had zelfs een lijstje met 
favorieten gemaakt. Zomaar. Niet omdat ik een 3e hond wilde. 
Absoluut niet. Dat zat niet in de planning. Ik geloof dat ik elke dag 
op die site keek. Vooral om te kijken of mijn nummer 1 er nog altijd 
op stond. ‘Ja, hij stond er nog op! O wat is hij leuk. Wat een 
geweldig hoofd. Die sproeten en die oren, fantastisch! En een wat 
ouder mannetje, ik heb een zwak voor ouderen honden. O leuk, er 
is een update over hem geschreven en nieuwe foto’s. Wat een 
kanjer!’ En zo werd ik elke dag meer verliefd. Op een dag vond ik het 
welletjes. Deze lieverd zat nu al 4 jaar in Tenerife, het werd tijd voor 
zijn gouden mand. En dus kwam in mei 2016 mijn eerste Podenco 
naar Nederland: Chili. Het moment op Schiphol dat ik hem voor het 
eerst zag, zal ik echt nooit meer vergeten; hij liep recht m’n hart in. 
Chili is verrukkelijk. Hij heeft zich het leven in Nederland heel erg 
snel eigen gemaakt. Chili is ongelooflijk grappig. Ik moet elke dag 
wel om hem lachen. Hij heeft een heerlijke sproetenkop en zijn 
oren staan vaker horizontaal dan omhoog. Hij heeft nul 
jachtinstinct en het opengaan van de koelkastdeur is zijn lievelings-
geluid.

“Wow, wat een ontzettend leuk beest 
was dat. Die oren! “
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Chili

Ik ben echt superverliefd op Chili! Het is ook door hem dat ik dacht: 
ik ben nu officieel verknocht aan de Podenco, ik wil meer voor deze 
hondjes betekenen. En dus belde ik met de stichting om te 
vertellen dat ik graag vrijwilligerswerk wilde doen. 

“Mensen vertellen vaak ook graag 
honderd uit over hun nieuwe aanwinst.”
Nazorg is zo leuk om te doen!
Het nazorgteam kon nog mensen gebruiken dus alweer ruim een 
jaar doe ik de nazorg voor de geadopteerde hondjes. Ik doe dat 
samen met Gerda, Wanda, Yvonne, Yaslin, Suze en Linda en het is 
echt zo leuk om te doen. Zodra er een hond op Nederlandse bodem 
landt, krijgt een van ons de hond toebedeeld. Ik neem vervolgens 
binnen 3 dagen contact op met de nieuwe baasjes. Om te vragen 
hoe de eerste dagen zijn gegaan. Hoe doet hij het in huis? Wil hij 
eten en drinken? Vindt hij alles spannend? Hoe gaat het met 
eventuele andere huisdieren? Enzovoort. Ik vraag van alles om er 
een goed beeld bij te krijgen. En mensen vertellen vaak ook graag 
honderd uit over hun nieuwe aanwinst. Sommige podenco’s passen 
zich gelijk aan, andere hebben kleine of grote opstartproblemen. Ik 
heb dan regelmatig contact met de baasjes en samen komen we 
er altijd uit. Ik zoek naar wat het beste bij baas en hond past. Het 
contact met de adoptanten is heel erg leuk en het is fijn als je hebt 
kunnen helpen in de eerste fase van de hond hier in Nederland. 

#Failedfoster

Verder doe ik ook huisbezoeken en opvang. Tsja, en mijn eerste 
opvanghond werd gelijk een blijver. Dat is Novi, de 4e van de 
roedel. 

“Ik krijg al buikpijn bij de gedachte dat 
Novi ooit nog weg zou moeten!”
Deze casanova was door omstandigheden teruggekomen van adop-
tie. Omdat er op dat moment geen opvanggezin beschikbaar was, 
mocht hij wel even bij mij komen. Tijdelijk. Ik dacht een week of 
drie, vier. Totdat er een opvanggezin beschikbaar was of nog 
liever, een adoptant. De weken werden maanden. Novi was een 
onzekere angstige hond toen hij kwam. In de maanden dat hij bij 
ons was, bloeide hij ontzettend op. Hij genoot van zijn 3 vriendjes, 
van de vele wandelingen in de natuur en ’s avonds van de 
uitgebreide knuffelsessies op de bank. Ploink, een mailtje van 
Podencoworld: of ik weer eens een update over Novi wilde 
schrijven, dan kon hij weer gepromoot worden. Braaf ging ik 
daarmee aan de slag. Toen ik klaar was met zijn update, las ik het 
hele verhaal nog eens na. En op dat moment dacht ik: ik wil heel 
die update niet meer insturen, ik krijg al buikpijn bij de gedachte 
dat Novi ooit nog weg zou moeten. En dus besloot ik Novi, na ruim 
6 maanden opvang, zelf te adopteren. Oftewel: failed foster! 

Mijn grote geluk
Apetrots ben ik op mijn honden. Ik kan er echt uren over vertellen. 
Het blijft wel bij vier hoor. Ik vind het belangrijk om genoeg tijd 
aan de hondjes te kunnen besteden, ook individueel. En met vier 
is dat voor mij goed te doen. Ik heb een toproedel bij elkaar. Ze zijn 
allemaal totaal verschillend maar ze gaan ongelooflijk goed samen. 
En als ik dan na een heerlijke dag in de natuur ’s avonds met alle 
hondjes op de bank lig dan voel ik me ontzettend rijk en gelukkig.   

Novi
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Open brief aan een jager

“Ik ontmoette Alba en dit is zijn verhaal:

Een aantal jaar geleden lieten sommige van jullie, de jagers, hem met zijn broer achter langs de weg. Een actie waarmee jullie niet alleen hun leven in gevaar 
brachten maar ook het leven duizenden automobilisten die hier voorbij kwamen. Een ongeluk bleek helaas onvermijdelijk en zijn broer werd geraakt, hij overleefde 
het niet, en bloede zelfs uit zijn oren. Alba was doodsbang, in shock en versteend zat hij naast het levenloze lichaam van zijn broer. Kan je het je voorstellen?

We namen Alba mee een verwijderde het lichaam van zijn broer van de kant van de weg om nog meer ongelukken te voorkomen (bijvoorbeeld een volledige 
familie die over de kop slaat omdat ze proberen te ontwijken). Alba had het bijzonder moeilijk met wennen aan een normaal leven na wat gebeurd was. Hij 
bewoog niet, en moest overal naar toe gedragen worden tot beetje bij beetje, en met zeer veel liefde, zijn vertrouwen in de mens opnieuw begon te groeien. 

Nu is hij een ongelofelijk lieve en dankbare hond. Kijk in zijn gezicht als je nog steeds geen schaamte voelt. Maar wat ik je eigenlijk wil vertellen met deze brief 
is dat ik ergens kan begrijpen dat jij dit als normaal ziet, je bent op deze manier opgevoed. Wat ik je ook wil vertellen is dat het nooit te laat is om te 
veranderen, te evolueren. Maar bovenal en vanuit het diepste van mijn hart wil ik je dit zeggen: Wordt geen beest terwijl je de natuur aanvalt voor een goed 
gevoel en vermaak, neem geen geweer in de hand om onschuldige, vrije wezens neer te schieten. Wees al helemaal niet zo wreed om de honden die je niet 
meer dienen op te hangen of te verbannen! 

Geweld moet verdwijnen in al zijn vormen want op deze manier ben je niet beter dan een moordenaar. De moordenaar moordt wellicht anders, gebruikt een 
ander wapen, heeft een ander doelwit, maar eigenlijk hebben jullie alleen maar verschillende motieven en doen jullie hetzelfde.

Wanneer je zo van schieten houdt en de geur van buiskruit wil opsnuiven, ga dan naar de schietbaan. Maar wil je liever moorden voor de lol, de geur van bloed 
en foto’s maken van je levenloze trofeeën dan kan ik je slecht aanraden om professionele hulp te zoeken.

Doe het niet voor mij, doet het voor jezelf, doe het voor de dieren en voor de liefde van Alba en duizenden zo als haar. Doe het zodat er wat minder geweld is 
in deze wereld.”

Bron: Oscar Del Castillo op Facebook
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Zoals veel stichtingen is ook Podencoworld afhankelijk van de vele vrijwilligers. 
Zonder de vrijwilligers kunnen we niets betekenen voor ons grote kleine viervoetige 
vrienden. Zo is er ook een groep vrijwilligers die ons helpt met opvangen van honden. 
De zogeheten gastgezinnen. Klinkt wellicht vreemd, want ze worden al opgevangen 
in het asiel. Toch? Nou, dat gaat niet altijd goed helaas. Sommige honden die opeens 
afgedankt en achtergelaten worden kunnen maar moeilijk hun draai vinden in het 
asiel. Dit resulteert in kleine hoopjes ellende die vanuit het donkerste hoekje wachten 
op redding. En die redding, die kunt u bieden!

Daarnaast zijn er natuurlijk ook situaties in Nederland waarbij een hond opeens 
huisvesting nodig heeft. Dit kan komen door uiteenlopende zaken waarbij u kunt 
denken aan bijvoorbeeld een echtscheiding, een ziekte bed, et cetera. En dan is onze 
regel heel simpel: Ooit in het asiel gezeten en naar Nederland gekomen voor een beter 
leven? Dan hoef je nooit meer terug naar het asiel!

Dat zorgt er natuurlijk voor dat er op zijn tijd een hondje direct een nieuw onderkomen 
nodig heeft. Bij ons noemen we dat de noodopvang. Hier verblijft het hondje tot er 
een nieuw baasje gevonden is, of indien nodig een meer permanent opvangadres. 

Benieuwd hoe het opvangen er in het dagelijks leven uitziet? Onze vrijwilliger Lindy 
schreef er een stuk over.

“Het opvangen van honden uit Spanje...

Vorig jaar 3 december ging prachtige en 
lieve Modesta naar haar nieuwe familie 
in België, met een zwaar hart en vele 
tranen maar een gerust gevoel liet ik haar 
gaan in de hoop dat ze snel haar draai 
weer zou vinden. En dat deed ze 
gelukkig. Dat maakt het plotselinge 
‘doeg’ zeggen tegen een hond die jou 
vertrouwen schenkt een stukje 
makkelijker. En het is een teken dat we 
ons ‘werk’ goed gedaan hebben door 
haar met alle liefde klaar te stomen voor 
haar nieuwe leven. Ze was vanaf 
augustus bij ons en ze heeft echt een 
gouden mandje gekregen bij hele lieve 
mensen die dol op haar zijn.

Vervolgens kwam weer een nieuwe 
opvanger bij ons en begon het hele proces 
opnieuw. Waarom we opvangen? Omdat 
het afgezien van moeilijk, heftig en 
emotioneel ook prachtig en dankbaar is 
om het (her)socialiseren en de 
ontwikkeling van een hond mee te mogen 
maken. En om te voorkomen dat de hond 

in kwestie de rest van zijn/haar leven 
onder erbarmelijke omstandigheden 
achter tralies door moet maken. 
 
Wat het opvangen voor mij zo geweldig 
maakt is het proces wat de hond door 
maakt. Zoals bij onze laatste opvanger. 
Van de eerste diepe zucht toen hij besefte 
dat hij echt op dat zachte kussen mocht 
liggen, de eerste keer dat hij het 
aandurfde om echt diep te slapen en het 
dromen, het eerste snuffeltje aan mijn 
hand, de eerste keer niet weg kruipen als 
de kinderen door het huis heen rennen, 
om het hoekje van de keuken gluren 

tijdens het koken, en dan gloeien van 
liefde toen hij achter me ging zitten op de 
bank en begon te snuffelen aan mijn haar 
en gezicht en toen tegen me aan ging 
liggen slapen.. Plotseling kwispelde hij 
naar me en mocht ik hem aaien als ik ‘s 
ochtends beneden kwam. Hij begon ook 
te spelen met de andere honden in huis. 
Zo raken ze steeds meer klaar voor 
adoptie. En dan komt het mooie, maar 
moeilijke deel…

Gelukkig wordt er door Podencoworld 
heel goed gescreend en aan nazorg 
gedaan en laten we hem alleen naar zijn 
nieuwe huis gaan als alles klopt. Ook 
blijven we in contact met de adoptanten 
om te horen hoe het gaat en tips te geven 
waar nodig. Uiteraard houden we alle 
honden het liefst zelf maar dan kunnen 
we geen andere honden meer opvangen 
en elke hond die we met zijn allen redden 
is er weer één!”

U bent de schakel en de 
redder in nood. Wanneer de hond 
het zo slecht heeft dat er direct 

opvang nodig is kunt u het 
verschil maken. Want 

opvangen, dat is een kans geven. 
Een kans op een gouden mand, 
een kans op herstel, een kans op 
een hondwaardig leven, in België 

of Nederland! 

Opvang gezinnen zijn altijd 
dringend nodig! Wilt u ook 

opvangen en een belangrijke 
schakel zijn in het leven en het 
redden van een hond? Of wilt 
u meer informatie? Neem dan 

A.U.B. contact op met 
Podencoworld via: 

info@podencoworld.nl

WORDT OOK GASTGEZIN!

Ja, ik wil 
helpen!
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Je komt tot het besluit om een hond te adopteren. Dan heb je daar al goed 
over nagedacht. Leuk! Wat fijn dat jij je huis openstelt voor een hondje uit het 
buitenland. Het hondje landt op Nederlandse bodem en na een week denk 
je: “Waar ben ik aan begonnen?” Want hij voegt zich niet zo gemakkelijk bij je 
gezinssituatie als je gehoopt had. Wat nu? 

Het toverwoord is GEDULD. En tijd, rust en ruimte. We realiseren ons soms 
onvoldoende wat het nieuwe leven voor het hondje betekent. Stel je eens 
voor: je woont al jaren in een asiel. Dat asiel staat op een berg ver weg van de 
bewoonde wereld; weinig prikkels dus. Elke dag is hetzelfde. Je bent gewend 
aan het ritme en de regelmaat van het asiel. Af en toe zie je een mens, die je 
eten geeft of uitlaat. Als dat laatste er al van komt. Maar verder slijt je in het 
asiel in alle rust je leven. Niks spannends dus.

En dan opeens gebeurt er wat. Je wordt uit je patio gehaald, je wordt 
gewassen en je moet mee de auto in. Spannend! De auto staat stil en je bent op 
een vliegveld. Een vliegveld? Help, wat een drukte. Wat een hoop mensen. Wat 
een herrie. Wat een beweging. O, gelukkig, ik kan weg van de mensenmassa. O 
jee, waar kom ik nu terecht? Ik moet door een scanner?? Wat is dat? Waarvoor? 
Wat eng! Ik word vervolgens in een bench gestopt en die bench wordt heel goed 
vergrendeld. Rust. Gelukkig. O nee, de rust is van korte duur. De bench loopt! 
Wat gaat er gebeuren? Wie zijn die mensen? Waar zijn mijn 500 andere honden-
vriendjes? He, ga ik nu een donker gat in? Wat is dit nou weer voor ruimte? En 
trouwens, ik heb dorst en ik moet plassen! Rust. Gelukkig. O nee, wat is dit nou 
weer voor lawaai, dit heb ik nog nooit gehoord! En wat gebeurt er nu? Het lijkt 
wel of we sneller gaan en ik voel druk op mijn oren en hoofd. Gaan we nu schuin? 
Wat gebeurt er? Waar ben ik? Waarom zie ik niks? Van angst moet ik plassen. 
Na een minuut of 20 lijkt de situatie stabiel. Nu zal het wel niet lang meer duren 
voordat ik weer bij mijn vriendjes ben. Goh, het duurt wel erg lang zeg, ik begin 
het beu te worden in dit kleine hokje. He, ik hoor verandering van geluid. En o 
jee, wat gebeurt er nou weer? Ik moet me schrap zetten want anders glij ik eruit 
lijkt wel. Mijn oren! Oef, het is maar goed dat ik in een hok zit want het lijkt wel 
alsof er iemand bovenop de rem stond. Maar gelukkig, het is over. We staan stil. 
He, eindelijk komt er licht binnen. Fijn! O jee, wat een hoop mensen, wat gaat 
hier nu gebeuren? Hey vriend, wil jij niet zo hardhandig met die bench schuiven? 
Wat gaat hij nu weer doen? Waarom zet hij me op een wagentje? Waar zijn mijn 
500 andere hondenvrienden? Waar gaat dit wagentje naar toe? O, we rijden. En 
nu? We zijn ergens want m’n hok gaat van het wagentje af en met veel lawaai en 
geschuif word ik ergens ingezet. Wat is dit nu weer? En het gaat naar beneden, 

wat een raar gevoel in mijn buik! Waar ben 
ik nou weer? Hey, de deur gaat open en ik zie 
weer mensen. Ik ken heel die mensen niet. 
Wie zijn dat? Ze zijn blij, dat zie ik wel. En ze 
zetten me op een karretje. Hallo, wat een wie-
belig karretje, zorg je wel even dat ik er niet 
afglij? We gaan door een grote deur en daar 
staan nog meer blije mensen. En mensen met 
tranen. Wie zijn dat dan? Waarom huilen ze? 
Als er iemand zou moeten huilen ben ik het. 
Ineens gaat mijn deurtje open en word ik aan 
mijn halsband vastgepakt. Ik mag de bench 
uit. Ja hallo, dat durf ik echt niet hoor. Geen 
idee wie jullie zijn en geen idee waar ik ben. 
Ik blijf zitten en ik tril van angst. Er wordt te-
gen me gepraat en na veel geduld durf ik op 
te staan en om het hoekje te kijken. Ik krijg 
iets om. Wat is dat nou weer, ik heb nog noo-
it wat aan mijn lijf gehad! Blije mensen. Nu 
ik nog. Ik moet eruit, dat heb ik in de gaten. 
Ik word vastgepakt en flits, wat is dat nou 
weer? Waarom moet ik op de foto? Waar zijn 
mijn 500 andere hondenvriendjes? En hey, ik 
ben moe, ik wil slapen, ik moet plassen en ik 
heb honger. Maar nee, ze snappen het niet. 
Weer zo’n drukke omgeving met honderden 
mensen. En ik moet daar doorheen lopen? 
Dat dacht ik niet. De blije mensen gaan weer 
naast me zitten en kletsen tegen me. Ze 
hebben eten bij, o wat fijn! Ik barst van de 
honger. Wie is die hond die daar naar me 
staat te kwispelen? O, die hoort bij de blije 
mensen. Waarom komt hij zo enthousiast op 
me af? Ik vind dat helemaal niet leuk! O, we 
moeten gaan blijkbaar. Oke blij mens, ik loop 
wel met jou en je hondenvriendje mee. Maar 
laat die de volgende keer maar thuis hoor, 
zodat je je aandacht op mij kan richten. 

Dat heeft jouw 

viervoeter nodig!

GEDULD!
EN TIJD, RUST
EN RUIMTE
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Ik neem aan dat we nu terug naar mijn 
500 hondenvriendjes gaan. 
Een roltrap? Die heb ik van mijn hele 
leven nog nooit gezien. Wat is dat dan? 
Moet ik daar op? Dat dacht ik niet, je tilt 
me maar. Hey, weer die auto, daar zat ik 
een paar uur geleden ook in. Dan zal ik 
nou wel weer terug gaan naar mijn 500 
hondenvriendjes. Het blije mens zet me 
in de achterbak. Fijn, ik kan lekker gaan 
slapen. Ik ben wel moe van al die 
indrukken. Na een tijdje schrik ik wakker. 
“We zijn thuis”, zegt het blije mens. Wat 
is dat dan? Ik ken het hier niet? En wat 
is het hier koud? Wie zijn jullie? Ieks, wie 
zijn die honden nou weer? Dat zijn niet 
mijn vriendjes uit het asiel? Ik moet 
plassen, poepen, ik heb honger, dorst en 
ik ben doodmoe van alle stress en 
indrukken. Mag ik nu rust alsjeblieft? 
Gelukkig krijg ik daar de kans voor. 
Eindelijk. Voor korte duur blijkt. Ik hoor 
weer herrie. Meer mensen. Hoezo meer 
mensen? Dat wil ik helemaal niet? Waar 
ben ik? Wat doe ik hier? Wat zijn hier de 
regels? Weer die blije mensen. 

Oke lieve baasjes, ik vind het allemaal 
best. Maar geef me de tijd, rust en ruimte 
om te wennen! Heb geduld met mij.

En daar gaat het nog wel eens mis. We 
hebben het vaak te druk. Dus onze 
nieuwe hond opvoeden moet ook 
gewoon snel gebeuren. We raken 
gefrustreerd als dat niet lukt. Toch gaan 
we er even gehaast mee door. De hond 
wordt onzeker waardoor het averechts 
werkt en het baasje wordt 
gefrustreerder. Wat krijg je dan? Alleen 
maar grotere storing tussen baas en 

hond. Het wordt van kwaad tot erger en 
het wordt steeds lastiger om de 
problemen op te lossen. Daarom is 
investeren in het begin zo belangrijk. 
Investeren met tijd, rust en ruimte. En 
een dosis geduld. Een overdosis eigenlijk. 
Natuurlijk, de ene hond is de andere niet. 
Soms heb je gewoon geluk als je een hond 
hebt die zich onmiddellijk aanpast. Ga 
ervan uit dat dat vaker niet het geval is. 
Je nieuwe hond moet alles nog leren. Hij 
kent het leven in een huis niet. Hij weet 
niet wat hij wel en niet mag. En daarom 
is het zo belangrijk dat jij als baasje hem 
daarbij helpt. Laat de hond wennen aan 
zijn nieuwe omgeving. Geef hem de tijd 
en de ruimte om te ontdekken. Wat geeft 
het als hij na een week wandelen per 
ongeluk toch nog een keer binnen plast. 
Wat geeft het als hij argwanend op 
bezoek reageert. Pas je aan aan het 
tempo van de hond. En geef dat ook je 
familie of je bezoek mee. Als ik hoor dat 
er een goedbedoeld kraamfeest voor 
de hond wordt georganiseerd zodat alle 
familie en vrienden de nieuwe hond 
kunnen ontmoeten, dan heb ik 
medelijden met die hond. Want 
vervolgens hoor ik: ‘Hij zat alleen maar te 
rillen in zijn mand. Hij keek ons met grote 
ogen aan. Hij zat continue te gapen.’ Nee, 
dan is hij niet moe, dan heeft je hond erg 
veel stress. Laat de hond zijn ding maar 
doen. Om even door te gaan op dit 
voorbeeld: hoe goedbedoeld ook, 
organiseer geen kraamfeest voor je hond. 
Zorg ervoor dat je hond eerst aan je gezin 
en zijn huis went. En als dat gebeurd is, 
dan kan er best eens iemand langskomen 
om de nieuwe huisgenoot te 
bewonderen. 

Dit voorbeeld is toevallig voor bezoek, 
maar je kunt het op alles toepassen. 
Neem je hond niet gelijk mee naar een 

druk terras. Zorg voor ritme en 
regelmaat voor je hond. 
Laat hem op vaste tijden uit. Geef hem op 
vaste tijden eten. Forceer niks. Vraag niet 
teveel van je hond. Zoals ik al eerder zei, 
zijn leven is volledig veranderd. Hij kan 
niet gelijk een hele ochtend alleen thuis-
blijven. Hij kan niet gelijk de hele nacht in 
een bench slapen. Trekt hij aan de riem? 
Dat kun je hem niet kwalijk nemen want 
jouw lieve hond heeft in heel zijn leven 
amper aan een riem gelopen. Jat hij eten 
uit de keuken? Hij staat nog in de 
overlevingsstand. Hij heeft in Spanje 
moeten vechten voor eten. Knauwt hij 
aan je tafelpoten? Hij weet niet dat dat 
jouw dure tafel is. In het asiel lag 1 ding 
om op te knauwen en dat mocht gewoon. 
Kortom, je hondje moet zijn nieuwe 
leven leren. 

Hoe leuk is het als je dat samen op kunt 
pakken. Als je er de tijd voor neemt. Dat 
fix je niet binnen een week. Nee, dat 
duurt maanden. En soms wel jaren. 
Samen werk je naar een fantastische 
relatie toe. Eentje waarin je elkaar 
begrijpt. Waarin jij je hond leert lezen en 
hem feilloos aan kunt voelen. 
Eentje waarin jij je kunt verplaatsen in 
jouw hond. Geef jouw hond de tijd, rust 
en ruimte. Heb geduld. Ik hoor je nu 
denken: ”Los je alle problemen dan op 
met geduld, tijd, rust en ruimte?” Nee, 
zeker niet. Maar het is wel een essentiële 
basis die je op die manier legt. Als je 
elkaar vervolgens kent en je vertrouwt 
elkaar, dan kun je aan de slag met het 
oplossen van de aandachtspunten of 
problemen. En dan zul je zien dat jouw 
Spaanse adoptiehond je grootste vriend 
voor het leven wordt! 

Namens jouw hond: bedankt voor je 
geduld! 

GEDULD!
EN TIJD, RUST
EN RUIMTE
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We hebben een update van asiel Recal ontvangen. Een update 
waarin ze met ons en jullie delen wat er nu precies gedaan wordt. 
Niet alleen gaat er zeer veel aandacht naar alle hondjes, er wordt 
door de vrijwilligers ook van alles aan gedaan om bewustwording 
te kweken. En die bewustwording is natuurlijk net zo belangrijk! 
Je kunt een probleem namelijk pas aanpakken als er eerst erkent 
wordt dat er überhaupt een probleem is.

Neem een kijkje met ons mee naar de maand juli in ons asiel Recal:

De vrijwilligers organiseerde een positieve vorm van hondenwedstrijd, één 
waaraan alle rassen konden meedoen en niet alleen de windhonden. 
We proberen te laten zien dat dit niet belangrijk is. 

De maand juLi van:

We bezochten scholen en lieten de kinderen kennis maken 
met ons werk als redders en helpers van de honden.

En de kinderen bezochten vervolgens ons asiel om 
kennis te maken met de dieren in nood.

We hielden een solidariteitsmars tijdens
een lokale feestdag.

We bezochten de lokale zegening der dieren, 
de tweeëntwintigste alweer!

We vroegen de lokale gemeente om een 
circus met dieren te verbannen in onze stad.

En we hielden een solidariteitsevenement 
met vrachtwagens.
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En natuurlijk zetten we ons in voor de dieren, elke dag en met 
ons beste been voor!

We hadden speciale gevallen zoals Sophia, ze werd 
binnengebracht met een zwaar beschadigde poot. 
Ze wacht momenteel op een prothese.

We hebben veel meegemaakt met Teo, die 
geopereerd moest worden om zijn klieren te 
verwijderen.

We blijven continu puppy’s ontvangen, puppy’s 
die niemand wil.

En natuurlijk blijven we ook kitten helpen. 
Katten die onze hulp meer en meer nodig hebben. 
Er zijn te weinig adopties en de ruimte in ons 
asiel is niet geschikt en te klein, iets waar 
we momenteel erg mee zitten..

Bedankt voor het lezen van ons verslag. Kijkt u vooral op de website van Podencoworld en zoek op “Recal”. 
Zo kunt u zien welke Podenco’s bij ons de adopteren zijn!

ANTI-ONTSNAPPINGSTUIGJES, HALSBANDEN EN MEER!

Dankzij onze vrijwilligster Patricia kunnen we u bij Stichting Podencoworld 
een groot scala aan anti-ontsnappingstuigjes, halsbanden, jasses, 
speeltjes en meer aanbieden! 

En dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws voor de komende koude maanden. 
Want onze geliefde Podenco’s zijn over het algemeen niet heel erg goed 
bestand tegen de gure herfst en winter van ons kikkerlandje.

Ook de tuigjes en halsbanden zijn van onschatbare waarde voor de 
Podenco. Want veilig op stap kunnen met uw viervoeter is natuurlijk het 
allerbelangrijkste! 

Kijk voor meer informatie snel op Facebook op de pagina 
Anti-ontsnappingstuigjes, halsbanden en meer.

11
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De 
Xarnego 
Valenciano

Het hondenras genaamd Podenco Valenciano, Xarnego Valencià of ook Gos Coniller Valencià is een authentiek ras, dat een 
grote reputatie geniet, vooral als jachthond van grote hardheid en zijn capaciteit om zich aan te passen aan ieder terrein van de 
regio Valencia. Er wordt geschat dat er ongeveer 54.000 exemplaren gekwalificeerd zijn om te worden vermeld als dit ras. Op 
dit moment is het een hond die goed geïmplementeerd is in alle provincies van de regio Valencia, vaak gebruikt bij de jacht op 
het konijn, daarnaast wordt deze hond gehouden als huisdier vanwege zijn gehoorzaam en vriendelijk karakter. In 2013 werd de 
Xarnego Valenciano door de RSCE erkend als Spaans hondenras in Groep 5 Spitsen en Oertypen.

JACHT 
De hoofdfunctie van de Xarnego is de jacht op het konijn in al 
zijn vormen en terreinen, voorzien van een superieure jacht 
houding en perfect aangepast aan een groot aantal 
verschillende ecosystemen, die voorkomen in het hele 
mediterrane gebied en met name op het Spaanse schiereiland. 
De Xarnego is voorzien van een geweldig gehoor en 
gezichtsvermogen, met een scherp en uitmuntend 
reukvermogen, waardoor het een veelzijdige jachthond is. 
Eigenschappen die het tot het type Podenco hebben gemaakt, 
die meer gewaardeerd wordt door jagers van deze regio’s, die 
niet aarzelen om deze hond te gebruiken voor de jacht op 
andere soorten klein wild, en zelfs als Podenco van een 
rehala bij de jacht op groot wild. Het is daarom een integrale 
jachthond.

HISTORISCHE SAMENVATTING
Grot gravures uit de Neolithische tijden in Zuidoost- Spanje 
schetsen de silhouetten van dieren die geïdentificeerd kunnen 
worden als Podenco’s en later in het Iberische tijdperk zijn op 
tal van handwerkfragmenten al afbeeldingen te zien van een 
Podenco hond die gelijkenis vertoont met de huidige Xarnego. 
Het is merkwaardig dat alle door stammen bezette gebieden 
van het Iberische volk nagenoeg samenvallen met de zone waar 
dit hondenras sinds mensenheugenis tot op heden voor komt.
De latere Romeinse invasie heeft een groot aantal voorbeelden 
met artistieke representaties van jacht Podenco’s nagelaten die 
gelijkenis vertonen met de Xarnego (sculptures, schilderijen, 
mozaïeken). Later hebben Romeinen, of misschien wel Feniciërs 
en Grieken,  de raciale voorraad inheemse Podenco’s verspreidt 
in een meer dan waarschijnlijke route van West naar Oost. Op 
deze manier nam de Podenco deel aan de vorming van andere 
hondenrassen met opstaande oren in het Mediterrane gebied.
De Xarnego is mogelijk de oudste van de honden van het 
schiereiland. 

Dankzij zijn historische achtergrond en de morfologische soort 
waarmee het ras zich onderscheidt, vertegenwoordigt de 
Xarnego de ware aard van de Podenco, omdat zijn integriteit 
veilig bewaard is gebleven van andere exogene    
invloeden. Zonder twijfel dankzij de reden van zijn eigen 
bestaan: door de eeuwen heen zijn volledige functionele 
capaciteit in zijn eigen geografische omgeving.
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KARAKTER:
Nobel, levendig, trots, actief, zelfverzekerd, erg trouw en 
gehecht aan zijn baasje. 

GROOTTE EN GEWICHT:
Reuen, van 55 tot 61 cm. met een geschat gewicht van ± 20 kg.
Teven van 50 tot 57cm. met een geschat gewicht van ± 18 kg

KLEUREN:
De klassieke kleuren binnen het ras zijn kaneel, zwart, bruin en 
chocolade, monochroom of bij voorkeur gemengd met witte 
gebieden die op het gezicht, nek en buik verschijnen.

VACHT:
In de Xarnego worden drie soorten vachten onderscheiden. 
Kort haar, harde vacht en lang haar.
- Kort haar, lengte ongeveer 1,5 cm.
- Harde vacht, lengte meer dan 2,5 cm.
- Zijdezacht lang haar, vanaf 4 cm, hoewel op sommige delen 
van het lichaam minder lengte kan zijn.

MISSCHIEN ZIJN WE WEL OP ZOEK NAAR JOU?!
Stichting Podencoworld zoekt 
vrijwilligers die de aankomsten op 
luchthaven Rotterdam, Amsterdam of 
Eindhoven begeleiden en zorg dragen 
voor de overdracht van de honden. 
Na een inwerkperiode is het de 
bedoeling dat u zelfstandig de 
aankomsten gaat doen.

De aankomsten zijn doorgaans 
avondvluchten rond 22.30 uur op 
Amsterdam zijn het vaak 
nachtvluchten rond 0.30 uur. U 
begeleidt de adoptiegezinnen op één 
van de bovengenoemde luchthavens 
en beantwoordt vragen. De honden 
worden aan u overgedragen door de 
vluchtbegeleider, waarna u de 

honden op een zorgvuldige wijze uit 
de bench haalt en hen overdraagt aan 
de adoptiegezinnen. Na het 
overhandigen van het paspoort en 
informatiepakket, maakt u een aantal 
foto’s van de honden met hun nieuwe 
baasjes, deze foto’s stuurt u 
naderhand op naar: 
info@podencoworld.nl

Nadat u afscheid heeft genomen van 
de adoptanten neemt u de reisbench-
es mee, deze worden later bij u thuis 
opgehaald door onze chauffeur Mar-
tin. Misschien vind u het leuk om 
met een vriend of vriendin samen te 
gaan doen, die mogelijkheid bestaat 
natuurlijk ook.

Heeft u ervaring met Podenco’s, bent 
u representatief, communicatief 
vaardig, bent u in het bezit van een 
auto en vindt u het leuk om als 
vrijwilliger de aankomsten te 
coördineren. Neem dan contact op 
met Evalien de Ruiter,
tel: 01807-21093 of per e-mail naar: 
evalien@podencoworld.nl
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Hoe is het nu met:

Mancha, Nico en Nica?
Vele volgers van Podencoworld kennen de namen Mancha, Nico & Nica. Mancha, het hondje dat door haar jager werd opge-
hangen als hij dronken was en vervolgens sloeg hij haar. Keer op keer. Toen Mancha in het asiel kwam, was het onmogelijk om 
haar te benaderen. Ze krijste het uit van angst en paniek. Nico & Nica, de hondjes die vastgebonden aan elkaar op een drukke 
weg gevonden werden. Het plastic touw zat toen zo strak om hun nekjes dat ze bijna gestikt waren. Beiden waren uitgeput, in 
shock en gewond toen men ze te pakken had. 

Deze 3 hondjes zijn van de hel in de hemel beland. Alle 3 wonen ze bij Anita en Martin, in het oosten van het land. Ze wonen 
daar samen met nog 2 hondjes: een jack russel en een podenco. Wie zijn Anita en Martin? Wie zijn deze geweldige mensen die 
deze 3 hondjes in huis nemen en al hun liefde willen geven? We kunnen u vertellen: het zijn hele bijzondere mensen. Lees maar!  

“Toen we het verhaal van Nico & Nica 
lazen, brak gelijk ons hart. Hoe kunnen 
er mensen zijn op deze wereld die dit 
honden aandoen?”, vraagt Anita zich met 
verbazing af. Maar tegelijkertijd weet ze 
dat ze hier nooit antwoord op zal krijgen. 
Het nooit zal begrijpen. En zich afvraagt 
of het ooit verandert. “Er was niet lang 
overleg nodig tussen Martin en mij na het 
lezen van dit verhaal. Zonder 
twijfel waren we het met elkaar eens: 
deze twee lieve schatten horen bij elkaar 
en moeten bij elkaar blijven. En dat mag 
bij ons!” Ze vulden het aanvraagformulier 
in, het huisbezoek werd gepland en toen 
alles rond was, was het wachten op een 
vlucht. “Wat duurt wachten dan lang”, 
zegt Martin, “we hadden beide hondjes 
gelijk in ons hart gesloten en we wilden 
ze liever vandaag als morgen in onze 
armen sluiten.”

Tijd en geduld waren sleutelwoorden
31 mei was het zover. Toen stonden 

Zo werden Nico en Nica gevonden 
in Spanje.

Martin en Anita op het vliegveld om Nico 
& Nica in hun armen te sluiten. Anita 
vertelt dat het een emotioneel moment 
was. “Toen deze lieverds uit hun 
reisbench kwamen, hield ik nog meer van 
ze. Ik had zo met ze te doen en ik zei 
tegen de hondjes: Vanaf nu wordt het 
alleen maar beter.” En toen had Anita 
niets te veel gezegd. Want deze hondjes 
wonen nu echt in een paradijs. Ze 
hebben een heerlijk huis tot hun 
beschikking waar alles ingericht is op 
honden. Rondom het huis ligt een 
enorme tuin en Martin en Anita wonen 
direct aan een park en de bossen liggen 
binnen handbereik. De hondjes kunnen 
hun energie dus volop kwijt!  “Nico was 
in het begin ontzettend bang. Die konden 
we nauwelijks aanraken of pakken. Of 
bijvoorbeeld een tuigje omdoen”, legt 
Martin uit. “Ons was gelijk duidelijk: Nico 
heeft veel tijd nodig. We moeten ons 
aanpassen aan hem en aan zijn tempo. 
We moeten vooral niks forceren en het 
van hem uit laten komen.” Heel rustig 
met heel veel tijd hebben ze dat 
opgebouwd. En dat werkte want op een 
gegeven moment kwam Nico erachter 
dat als hij het tuigje aan had, ze lekkere 
wandelingen gingen maken. “Ook 
wandelen heeft hij moeten leren hoor. In 
het begin liep hij alleen maar achter ons 
en durfde verder niks. Heel voorzichtig 
hebben we dat ook opgebouwd. En nu 
vindt hij het heerlijk om op pad te gaan 
en overal vlaggetjes te zetten en 

snuffelen en struinen is zijn grote hobby”, 
vertelt Anita trots. 

Twee totaal verschillende honden
Nica is een heel ander hondje. Zij is veel 
nieuwsgieriger en durft meer. Ze is dol op 
water. Zodra ze water ziet gaat ze erin en 
eruit. “En dat houdt ze heel lang vol, 
geloof me!, zegt Martin lachend. “Nica 
staat ook altijd vooraan. Ze wil alles 
weten en kwispelt non stop. Ze is heel 
aanhankelijk en super intelligent. Ze wil 
echt alles voor je doen.” “Als het haar 
uitkomt”, zegt Anita er gauw achteraan. 
Nica heeft ook een groot jachtinstinct. 
Martin: “Ze jaagt echt op alles wat 
beweegt. In haar beweging is ze net een 
slang. Ze slingert overal lichtvoetig door-
heen en overheen, net zo gemakkelijk. 
Wat ook zo leuk is, als ze de tuin in gaat, 
dan komt ze opeens weer binnen rennen 
om te kijken of je er nog bent. Dan gaat ze 
even over je schoot hangen om een paar 
aaitjes en kusjes te halen en dan sjeest 
ze weer naar buiten. De hondjes zijn echt 
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gek op de tuin! ‘s Avonds gaat Nica naast 
mij op een stoel liggen en dan vindt ze 
het heerlijk als ik mijn hand op haar laat 
rusten. Je ziet haar dan echt ontspannen, 
ze komt helemaal tot rust.” Anita en 
Martin merken dat Nica minder heeft 
meegemaakt in Spanje dan Nico. 
“Gelukkig maar, want af en toe hebben 
we zoveel medelijden met Nico gehad.

We denken dat hij veel heeft moeten 
incasseren in Spanje en dat ze Nica wat 
meer met rust hebben gelaten omdat ze 
puppies moest grootbrengen. Maar het 
is eigenlijk alleen maar onze eigen inter-
pretatie. Wat gewoon wel heel duidelijk 
is, is dat Nico veel traumatischer is dan 
Nica. Maar dat vinden we helemaal niet 
erg want we zien al zo’n andere Nico dan 
in het begin. Apetrots zijn we op deze 
kanjer die elke dag voor zijn doen zulke 
grote stappen zet. We kunnen Nico 
beschrijven als grappig, intelligent en 
speels en op zijn eigen manier heel 
dapper. Hij is zorgzaam voor andere 
hondjes en heel bescheiden en 
zelfstandig.” 

Martin en Anita vertellen maar door: 
“Wat ook heel erg leuk is, zijn de gekke 
5 minuten van Nico. Nou, zoek dan maar 
dekking. Hahaha, hij stormt dan als een 
gek door het huis en de tuin, laag vliegen 
noemen wij dit. De andere hondjes 
proberen dit te volgen, maar dat kleine 
grappige manneke is zo verschrikkelijk 
snel, echt niet te geloven. Als je hem nu 
ziet dan kun je je bijna niet meer 
voorstellen dat hij voor elke beweging die 
wij in het begin maakten, zijn donkere 
hoekje indook. In het begin bewogen en 
liepen wij echt in slowmotion door ons 
huis om hem maar niet op te schrikken.” 
Ik wil overgaan naar Mancha, maar ze 
zijn duidelijk nog niet uitverteld. “Ik kan 

nog uren over Nica en Nico vertellen”, 
zegt Anita, “nog één dingetje over Nica 
dan. Ze heeft iets nieuws bedacht. Als 
mijn man van zijn werk thuiskomt, is het 
eerst even knuffeluur met de dames en 
heer. Maar Nica wil niet alleen knuffelen 
maar ook alles goed kunnen overzien. Ze 
springt dan op de tafel en kwispelt zich 
te pletter. Ik heb het al 10 keer verboden 
maar ze blijft het doen, die heerlijke 
deugniet.”

Het verhaal van Mancha sneed dwars 
door onze ziel
En dan ineens zien alle fans van 
Podencoworld dat Mancha geadopteerd 
is. Het hondje dat door zovele mensen 
werd gevolgd. Het hondje waarvan 
zovelen zeiden: als er één hondje is die 
we een geweldig huis gunnen, is Mancha 
het. En na 10 vreselijke jaren, was haar 
tijd daar. Bij Martin en Anita. Bij Nico 
en Nica. En bij de andere twee hondjes. 
Ik vraag Anita en Martin of ze van plan 
waren om hond nummer 5 te nemen. 
“Nee”, zegt Martin, “Het was niet echt 
het plan. Maar het verhaal van Mancha 
sneed echt dwars door onze ziel. Toen we 
Nico en Nica van het vliegveld afhaalden, 
zeiden we al tegen Gerda: Mancha zit ook 
zo in ons hoofd. We konden haar ook niet 
loslaten. En omdat we zagen hoe goed 
het nieuwe leven voor Nico en Nica was, 
we wilden dat Mancha ook geven.” En 
op 20 juli landde deze prachtige dame in 
Nederland. 

“Toen we Mancha voor het eerst in 
het echt zagen, vonden we haar gelijk 

prachtig. Met die schitterende trouwe 
ogen keek ze ons diep aan. Weer een 
hond die recht in ons hart liep op dat 
moment”, vertelt Martin. Nu nog met de 
rest van de roedel. “Dat ging ook gelijk 
goed. Mancha is ontzettend lief. Ook zij 
moest wennen aan het leven in een huis, 
want ze lag in het begin bijvoorbeeld 
alleen maar op de grond. Met vele trucs 
hebben we haar uiteindelijk op een dik 
kussen weten te krijgen. Het kussen 
moest wel een centrale plaats hebben 
hoor, zodat ze alles goed kon overzien. 
Toen ze door had hoe fijn het kussen was, 
lag ze nergens anders meer. 
Gelukkig maar, want ze zat onder de 
ligplekken op haar poten en schouders. 
Mancha geniet zichtbaar van haar 
nieuwe leven. Ze wordt een beetje 
brutaler en eist haar dingetjes subtiel op. 
Zoals wandelen, eten, snoepje, knuffel op 
zijn tijd. Deze knappe dame zorgt er wel 
voor dat je haar niet vergeet.” Anita vult 
Martin aan: “Ook Mancha heeft wel een 
gebruiksaanwijzing hoor. Je kunt nog lang 
niet alles bij haar doen. Maar dat is ook 
niet zo heel verwonderlijk na alles wat ze 
meegemaakt heeft. We merken dagelijks 
vooruitgang en dat is mooi om te zien. 
Ook bij Mancha geldt dat we ons 
aanpassen aan haar tempo. Je moet niet 
te veel willen, want dan haakt ze af. Ze 
kan ook niet altijd alles volgen omdat ze 
aan een oog blind is. Wat ontzettend 
bijzonder is, is dat Mancha dol op 
knuffelen is. En dat terwijl ze door haar 
jager zo mishandeld is. Ook Mancha is 
gek op wandelen en gek op struinen in 
de tuin.” U zou het gezicht van Anita eens 
moeten zien terwijl ze dit vertelt……
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Vijf hondjes, wat een rijkdom! 

En dan heel de roedel samen. Vijf 
hondjes. Wat een rijkdom! “Ja”, 
zeggen Anita en Martin vol overtuiging. 
De roedel van 5 is een heerlijk stel bij 
elkaar. Ze zijn er voor elkaar, ze helpen en 
steunen elkaar en ze leren elkaar ook 
verkeerde dingen aan”, zegt Anita met 
een knipoog. “Onlangs bijvoorbeeld 
hadden we besloten om een pizza te 
gaan maken. En op de pizza hoort, 
tenminste dat vinden wij, een lekker 
sterk smakende kaas, ik had alle 
ingrediënten op  het aanrecht klaar 
gelegd, er moest het een en ander 
gesneden worden en we moesten kaas 
raspen. Ik was klaar met snijden en 
maakte een fles rode wijn open zodat die 
vast kon ademen. Ik draai me weer om 
om kaas te gaan raspen. Huh?, dacht ik, 
die heb ik daar toch neergelegd? Je voelt 
hem al aankomen. Onder tafel 
lagen Mancha en Nico samen de kaas 
op te peuzelen. Toen we ze in de gaten 
kregen, keken ze heel triomfantelijk op, 
terwijl ze de laatste hap kaas doorslikte. 
Dit soort streken, daar zijn we zo blij mee. 
Zeker bij Nico en Mancha. Het geeft aan 
dat ze zich steeds meer op hun gemak 
voelen en dat vinden we zo belangrijk. 
We schonken een glas wijn in, aten 
pizza zonder kaas en we proostten op 
geluk. Geluk van en met onze hondjes. 
Wij houden enorm veel van al deze 
hondjes en willen ze voor geen goud 
meer kwijt. 

Anita en Martin, namens Podencoworld en namens alle volgers van Podencoworld weten we zeker dat we kunnen zeggen: Enorm 
bedankt voor het openstellen van jullie huis en hart voor Nico, Nica en Mancha. Drie hele bijzondere hondjes. Hondjes die het zo 
gegund werd. Jullie zijn echt fantastische mensen!



Langzitters
Soms zit het mee, en soms nog niet!

Zoals u weet hebben we een aantal edities terug meer aandacht geschonken aan de langzitters bij Podencoworld. Langzitters zijn 
honden die al bijzonder lang op een goudenmandje wachten bij een liefdevol baasje. Een baasje die ze laat zien dat de wereld echt 
wel een leuke speelplek kan zijn en een baasje die ze er van overtuigd dat er zoveel meer is dan de muren en hekken van het asiel.

Onder de langzitters die eerder onder de aandacht hebben gebracht zijn er zowaar twee geadopteerd! Marques en Salerosa 
genieten beiden van een heerlijk hondenleventje bij hun nieuwe baasjes. Eindelijk kunnen ze genieten van wat we iedere hond 
gunnen! Liefde, warmte, genegenheid, heerlijke hapjes, schoon water en veiligheid. Wat een geluk! Ze zullen hiervoor eeuwig 
dankbaar zijn, en wij natuurlijk ook. Want dit is precies waar we het voor doen!

Er zijn helaas ook nog langzitters die wachten op hun kans. Een kans die we ze heel graag geven, maar dat kunnen we natuurlijk niet 
zonder u! Wellicht heeft u ze nog op het netvlies staan van de vorige vermelding in de Podencokrant. De schattenbouten Simon en 
Divina. We brengen ook Mac en Diana graag onder uw aandacht. Beiden schatten van honden die smachten naar een liefdevolle 
omhelzing van een baasje die helemaal voor ze gaat. U begrijpt dat ze iedere vorm van liefde en genegenheid duizendmaal terug-
betalen! Ze sluiten u in het hart en dat is het mooiste dat er is!

Naam: Simon
Geboortejaar: 2008
Geslacht: Reu
Maat: 55 cm of groter
Simon is ons meest 
schrijnende geval. Hij zit 
namelijk al vanaf pup af aan 
in het asiel! Hij verdient het 
nu om eindelijk eens een 
“thuis” te krijgen. Deze 
kanjer is speels en heel 
makkelijk. Uiteraard moet 
hij nog alles leren van het 
leven in een huis. Hij zal 
even aan u moeten wennen, 
maar als hij u kent wijkt hij 
niet van uw zijde. Vooral als 
u een bal voor hem heeft!

Naam: Divina
Geboortejaar: 2007
Geslacht: Teef
Maat: 40 – 55 cm
Divina staat al sinds juni 
2014 op onze website en 
sindsdien is er nog geen 
tot weinig interesse in haar 
geweest. Waarom begrijpen 
we niet, want deze mooie 
meid is een zeer geschikte 
hond! Ze is een verlegen, 
lieve meid die van wandelen 
houdt. Ze heeft nooit 
problemen met andere 
honden en is dus zeer 
sociaal. Voor katten heeft ze 
geen interesse.

Naam: Diana
Geboortejaar: 201
Geslacht: Teef
Maat: 40 – 55 cm
Diana, ook zij staat sinds 
juni 2014 op onze website 
en heeft, tot onze grote 
verbazing, nog geen 
baasje gevonden. Deze 
mooie meid houdt van 
spelen met de bal, je ziet 
haar dan gelukkig zijn en 
verliest/vergeet dan ook 
even al haar angsten. Diana 
is een kleine lieve hond en 
verdient een goede en 
liefdevolle familie.

Naam: Mac
Geboortejaar: 2009
Geslacht: Reu
Maat: 40 - 55 cm
Mac verblijft al jarenlang in 
het asiel, hij is misschien 
wel de hond die het langst 
in het asiel van Malaga 
zit. Het is een hond die, 
ondanks dat, nog nooit de 
vreugde en zijn levenslust 
heeft verloren. Hij loopt 
altijd met een glimlach om 
zijn mond, is  blij en kwispelt 
altijd  met zijn staart. Mac 
verdient het om een thuis te 
vinden. Meer dan 7 jaar in 
een kennel is veel te veel!
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TONTO
Tonto is een vrolijke, zachtaardige en enthousiaste reu van 
ongeveer 9 jaar. Zeker nog jong van geest en altijd goed 
gehumeurd!

Hij houdt heel veel van knuffels, maar dringt zich niet op. 
In huis is hij rustig en slaapt veel, buiten is hij zeer 
actief en wil hij graag alles verkennen. Snuffelen vindt hij 
superleuk en eigenlijk vindt hij alles leuk. Vaak gaat dit 
gepaard met vreugdesprongetjes. Lang wandelen is geen 
enkel probleem en een kleinere wandeling is ook goed. 
Als hij aan de riem zit kan hij wel eens trekken en hij valt 
wel eens uit naar kleine hondjes. Bij grote honden is dat 
niet aan de orde, die vindt hij leuk. Los kan hij alleen op 
een (hoog) omheind terrein, luisteren naar zijn naam (of 
commando’s) is er niet bij. Een echte acrobaat is het ook 
weer niet maar met zijn 63 cm schoft is een laag hekje 
een eitje.

Tonto heeft geen trauma’s, nergens bang voor en vooral 
erg nieuwsgierig. Hij vindt vrijwel alles goed en laat zich 
ook overal aanraken wat het ook makkelijk maakt om 
hem ergens heen te begeleiden. Ook tegenover 
mannen heeft hij geen angst. 

Rustig, stabiel en afwachtend, dat is Tonto. En vooral 
een ontzettende lieve, vrolijke goedzak!

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER TONTO OP ONZE WEBSITE: WWW.PODENCOWORLD.NL
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Jan en Niké Kroes

Goedemiddag lieve Podencoworld 
mensen,
 
Ons verhaal is een beetje anders, denken 
we. Geen bemiddeling door 
Podencoworld, geen huisbezoek en toch 
via jullie aan onze Podenco’s gekomen. 
Facebook is machtig en zo kwamen we 
jullie tegen op Facebook, in Frankrijk, 
waar we wonen.

Na contact met jullie opgenomen te 
hebben, omdat we meteen vielen voor 
een oudere Podenco dame Lady/Amma 
uit de Protectora in Malaga, moesten we 
helaas in eerste instantie horen dat het 
niet mogelijk was adoptie via jullie te 
realiseren in Frankrijk. Maar jullie zijn 
zo aardig geweest de gegevens door te 
geven van jullie contactpersoon aldaar 
Esperanza. Na vele contacten met 
Esperanza zijn we vorig jaar oktober naar 
Malaga gereden om ons Podencomeisje 
op te halen. Dit is super verlopen mede 
dankzij de vrijwilligster(s) van de 
Protectora Ana en Carlos. Zij hadden Lady 
al in huis genomen toen ze wisten dat wij 
haar zouden adopteren. We werden ook 
meteen uitgenodigd om bij hen te 
overnachten, wat we ook gedaan 
hebben. Wat een gastvrijheid! De vol-
gende dag teruggereden, met tussenstop 
naar Frankrijk, toch voor ons zo’n 1500 
km. Lady/Amma werd thuis welkom 
geheten door Fleur, onze Dalmatische 
hond en Piraat, onze Jack Russell. Het 
was een warm welkom en het ging ook 
meteen goed met elkaar. 

Jos en Mariette, uit Den Helder, die hier 
vakantie kwamen vieren, waren ook op 
slag verliefd en zij hebben via jullie Brad 
geadopteerd.

Om een lang verhaal kort te 
maken: Helaas is Lady/Amma ernstig ziek 
geworden en hebben we haar maar een 
paar maanden een mooi leven kunnen 
geven. Ze heeft genoten bij ons. 

Zwemmen in Lac de Lavaud, rollen in het 
gras op ons vakantiepark. Maar we 
hadden haar zoveel meer tijd gegund na 
haar miserabele leven. 
We waren verkocht, wat een schat, wat 
een bijzondere hond en veel te kort bij 
ons geweest. RIP Amma.

 

Begin Januari kwam via jullie Irene/Lela 
voorbij. Opnieuw liefde op het eerste 
gezicht en meteen contact opgenomen 
met Ana in Malaga. Alle mogelijke 
informatie gekregen en na alle testen en 
papierwerk konden we haar in februari 
gaan halen. Maar wie kwam er enkele 
weken later voorbij bij Podencoworld: 
Ratona. Haar verhaal was zo zielig dat 
Jan en ik elkaar aankeken en dachten dat 
als we 1 Podenco gaan halen, dan kan er 
ook nog wel een tweede bij. Zo gezegd zo 
gedaan. In februari halverwege Limoges 
en Malaga in Burgos Spanje ontmoetten 
we opnieuw Ana en Carlos met hun 2 
Podenco’s en met Irene/Lela en Ratona. 
Wij hadden deze keer ook Fleur en Piraat 
meegenomen. 
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Daar stonden we: 4 personen met 6 
honden, waarvan 4 Podenco’s. Het hotel 
was geregeld en op de hoogte, maar toch 
moest men even slikken aan de 
incheckbalie van Abbas Hotel in Burgos. 
We kregen een upgrade: 2 kamers naast 
elkaar met een buitenterras en kleine 
tuin. Wat was dat fijn. De honden konden 
het meteen goed met elkaar vinden, 
maar vanuit een Protectora direct in een 
4 sterren hotel is wel wat anders. Ratona 
kon niets anders doen dan constant op 
het bed springen. Lela dacht dat ze een 
tweelingzus had als ze in de spiegel keek. 
Het was me wat. Roomservice voor het 
eten ‘s avonds en ontbijt de volgende 
ochtend, want je mag niet met honden 
in het restaurant in Spanje. Kanjers niets 
gewend en het verliep zo goed. De 
volgende ochtend nog een lange 
wandeling met elkaar gemaakt en wij op 
naar La Douce France. Vier honden in de 
auto en wij ook nog ergens. Ook de rit 
terug naar huis verliep perfect. Al waren 
we zeer oplettend bij het uitlaten langs 
de snelweg met 2 Podenco’s die niets 
gewend waren.
 
Toen we ons vakantieparkje opreden (in 
totaal 6 hectare terrein) was het wel even 
heel spannend hoe ze zouden reageren. 
Volgens Ana zou Lela meteen gaan 
liggen rollen in het gras. Lela voelde nog 
niet de grassprietjes onder haar voetjes 
of daar ging ze, rollen, rollen en nog eens 
rollen. Lela ging die avond achter de tv 
kijken waar al die geluiden toch vandaan 
kwamen, zo grappig.  We hebben ze de 
eerste nacht hier in huis meteen met 
Fleur en Piraat in de woonkamer laten 
slapen en dat ging zonder enig probleem. 
We hebben heerlijk enkele maanden 
zonder gasten aan elkaar kunnen 
wennen.

Spannend was het ook de eerste keer dat 
we overdag weg zouden zijn. We zagen 
regelmatig op Facebook de feestjes die 
gevierd worden als de kat van huis is, 
maar tot onze verbazing was de inricht-
ing hetzelfde als bij vertrek. Wij waren 
toen nog in de veronderstelling dat onze 
Podencootjes dit niet doen. 

Tot ruim 2 maanden geleden ik erachter 
kwam, dat als ik zichtbaar voor hen was 
op het 
terrein en ze niet mee mochten helpen 
bv. in de tuin, ons huis er heel anders van 
binnen uit zag bij terugkomst. Witte vloer 
in plaats van een zwarte vloer, pak meel 
lag overal verspreid en ook hadden ze 
Mikado gespeeld met de houten prikkers 
die ze in een lage kast hadden gevonden. 
De Chili Con Carne kruiden vonden ze iets 
te scherp en ook de rijstkorrels 
vielen ongekookt wat tegen. Mijn hoop is 
in rook opgegaan, ook de vulling van de 
goudenmand kussentjes zijn niet veilig. 
En toch willen we ze voor geen goud 
meer missen. Veel te laat hebben we 
over dit ras gehoord anders zouden we, 
denk ik, al ons hele leven Podenco’s 
hebben gehad.

Nu midden in het hoogseizoen met 
zoveel mensen, kinderen en gast 
hondjes doen ze het zo ontzettend goed. 
Ze zijn ook zo lief voor de kinderen op het 
park, zo bijzonder na alles wat ze hebben 
meegemaakt. Ratona loopt al een tijdje 
los en sinds kort hebben we haar ook 
losgelaten tijdens een wandeling 
rondom 1 van de vele meertjes en dit is 
heel goed gegaan. Heerlijk struinen door 
het riet. Lela kan los op ons terrein sinds 
kort, maar ze heeft vaak poep in haar 
oren en ik loop er dan als een idioot 
achteraan en gelukkig lukt het iedere keer 
weer haar uiteindelijk rustig aan te lijnen 
en volop te belonen als ze toch een keer 
uit haar zelf terugkomt. Ons voordeel 
hier is heel weinig verkeer in de directe 
omgeving, geen konijnen en een enorm 
terrein. Wel hebben we tegenwoordig 
op sommige plekken op ons terrein ‘sink 
holes’, want we zien soms alleen maar 
een achterwerk en een staart. 

Ik denk dat ze ons als mens wel okay 
vinden. De auto is helemaal het einde en 
na een dag buiten ploffen ze heerlijk op 
de bank of in hun bedjes. ‘s Morgens net 
voor het uitlaten zijn 4 honden volop met 
elkaar aan het spelen. Lela die in het 
begin erg angstig was voor harde 
geluiden en onverwachte bewegingen 
gaat gelukkig nu stukken beter. Geduld 
hebben we met Lelief (haar 
koosnaampje). ‘s Avonds op bank kan 
Lela met haar mooie ogen me zo diep en 
intens aankijken dat de eerste keer de 
tranen in mijn ogen schoten. 

Het is goed, ze is veilig en ze gaan nooit 
meer weg bij ons.
 
Podencoworld bedankt! En voor al het 
goede werk dat jullie met z’n allen doen.
 
Met lieve groet,
Jan en Niké Kroes



Willem en Astrid

Hallo lezers, 

Graag wil ik wel iets vertellen over onze 
Podenco’s: Yip, voorheen Lola en Tira, 
voorheen Tiara. Yip is in juni 2016 bij 
ons in huis komen wonen en Tira in juli 
2016.  Yip was een bewuste keuze, onze 
Tibetaanse Spaniel was overleden en we 
vonden dat er wel weer een hondje bij 
kon. En zo kwamen we op 
Podencoworld terecht. Poeh, moeilijk 
kiezen, maar uiteindelijk kozen we toch 
voor Yip. Na een paar weken mochten we 
haar dan eindelijk ophalen op Schiphol. 
Yip was wat angstig en afstandelijk, maar 
dat was niet vreemd. Daar hielden we 
rekening mee. Het spannende moest nog 
komen: Na een terugreis van twee uur de 
kennismaking met onze andere honden, 
Hollandse Herder Zepper, bejaarde man 
van 11 jaar en onze Podenco Jessy. Om 
Jessy hoefde we ons geen zorgen te mak-
en, maar Zepper was een ander 
verhaal. Hij kon nog weleens vervelend 
uit de hoek komen. Gelukkig was Yip een 
teefje. Buiten op vreemd terrein kennis 
laten maken, geen probleem. Het ging de 
eerste tijd gelijk goed. We hadden echt 
geluk! Yip was zindelijk, maakte niks 
kapot (dachten we), blafte niet, jankte 
niet. Kortom een ideale hond. Alleen ze 
bleef toch wel angstig. Na verloop van 
tijd ging het bij ons beter, maar vreemde 
mensen was en is nog steeds niet 
optimaal. Na een half jaar een cursus 
gevolgd om haar wat meer 
zelfvertrouwen te geven en dat heeft 
inderdaad resultaat gegeven dat ze niet 
meer zo onzeker is en  ook  niet meer 
zo angstig .  Het is een aanwinst! Ze is 
ontzettend lief, kan het goed met Jessy 
vinden en heeft respect voor Zepper. Ze 
is ook ondeugender geworden, heeft 
een mobieltje gesloopt, staat bij het eten 
klaarmaken heel nadrukkelijk met haar 
snoet in je knieholte te duwen en haalt 
steeds de kleedjes uit de manden. Ook 
staat ze boven op de tafel, zoals te zien 
is. En ze heeft een groot jachtinstinct, wat 
zich uit door met vier poten tegelijk in de 
lucht te springen en er achteraan te 
willen gaan. Jammer genoeg moeten we 
dus met haar goed opletten en kan ze 
maar beperkt los. 

De eerste nacht dat ze bij ons was heeft 
ze zich op de bank geïnstalleerd en dat is 
dus gewoon haar plek geworden. Het is 
wel eens wringen als één van ons ook op 
de bank wil zitten, want Jessy en Tira 
vinden de bank ook een uitstekende 

slaapplaats.

Dus zo was onze roedel weer 
compleet, dachten we. Totdat we een 
telefoongesprek hadden met een 
medewerkster van Podencoworld en 
daarin werd verteld dat er een hondje 
was in asiel Malaga, dat daar heel snel 
weg moest. Dit hondje was opgehangen, 
beschoten met hagel (wat we op dat 
moment nog niet wisten) en had zo’n wil 
om te leven dat zij zich op 
onverklaarbare manier los heeft 
weten te maken en gevlucht is. Wel met 
een verschrikkelijke wond aan haar keel 
en nek. Na verschillende pogingen is het 
gelukt om haar te vangen en te 
verzorgen. Toen bleek ook dat ze geen 
onder en boventanden meer had, 
alleen hoektanden en kiezen. Er werd ons 
verteld dat jagers deze afvijlde of knipte,  
het kan ook zijn dat het gebeurd is toen 
ze zich probeerde te bevrijden. In ieder 
geval de wonden genazen en het ging 
weer beter met haar, helaas voor korte 
duur. De andere honden hebben haar 
aangevallen, dus weer een flink aantal 
wonden. Ze is toen bij een vrijwilligster in 
huis gekomen, maar kon daar niet 
blijven, dus vandaar met spoed een goed 
huis gezocht. En ja waar er drie zijn 
kunnen er ook vier, dachten we en zo 
kwam Tira erbij. Ook deze keer met de 
andere honden geen probleem, het is een 
heel lief hondje en wat ons zo verbaast: 
Ze is nog vol vertrouwen naar mensen! 
Ze is niet bang en ze is gek op kinderen. 
In het begin dachten we dat ze niet kon 
blaffen, maar dat heeft ze ingehaald. 

Zodra het etenstijd is laat ze duidelijk 
weten dat we haar niet moeten 
vergeten. Maar dat is nu, in het begin 
wisten we niet wat we met haar aan 
moesten. Ze was lief, ze ging mee naar 
buiten, ze at en sliep en dat was het. Ze 
was niet echt hond. Ik weet niet hoe ik 
het moet noemen, maar ze was er ge-
woon af en toe niet. Ze sloot zich af. En ze 
heeft helaas ook hier nog de nasleep van 
haar verleden. Een aantal maanden ge-
leden begon ze met haar linker voorpoot-
je te manken, richting dierenarts en er 
bleek iets in haar voetzool te zitten. Er uit 
gehaald, maar na een paar dagen weer 
hetzelfde verhaal. Nu foto’s gemaakt. 
We zijn ons wezenloos geschrokken! 
Haar lijf zit helemaal vol hagel en in haar 
poot bleek ook hagel! Dit operatief ver-
wijderd, maar de rest kon niet verwijderd 
worden, was ingekapseld. Nu twee wek-
en geleden, waren op haar buik zwarte 
korreltjes te zien, hagel. Hup weer naar 
de dierenarts! Deze was stomverbaasd 
en had dit niet verwacht. 
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Er uit gehaald, maar goed nu kunnen we 
wachten op de volgende. Deze 
kunnen we alweer zien, maar ze moeten 
vlak onder de huid zitten dan kunnen ze 
makkelijk onder plaatselijke verdoving 
eruit gehaald worden. We zullen dus nog 
wel een aantal keren bij de dierenarts ter-
ug komen. Tira laat het allemaal gelaten 
over haar heen komen. Ze sluit zich af en 
is er dan even niet.

Ondanks alles is Tira, volgens ons, nu best 
een blij hondje. Op haar manier probeert 
ze te spelen. Ze komt ons enthousiast 
begroeten als we beneden of thuis 

komen. Ze is waaks en absoluut niet 
bang, ze vindt de kippen niet belangrijk, 
maar daarentegen vindt ze de vogeltjes 
in de tuin bar interessant. Zelfs zo 
interessant dat ze via de border op het 
dak van het kippenhok springt om ze 
nader te bekijken. Als we haar dan 
roepen komt ze heel onschuldig weer van 
het dak af en komt via de border weer 
terug. Ondanks dat we haar corrigeren 
blijft ze het even vrolijk doen. Ze springt 
ook niet via de normale weg op een 
stoel, maar doet het via de rugleuning. 
Helaas is dan het plekje wel eens bezet. 
Ze zoekt de andere honden ook niet op, 

speelt ook niet met ze, maar vormt wel 
een roedel als er iets aan de hand is. De 
anderen laten haar ook met rust. Af en 
toe hebben we het wel het idee dat er in 
haar kop iets beschadigd is. Ze heeft ten-
slotte toch zuurstof gebrek gehad en ze 
vertoont toch ander gedrag in 
vergelijking met de andere honden, maar 
ze is lief, niet bang en ze vertrouwt ons.
 
We hopen dat zij en Yip het goed bij ons 
hebben en dat we nog een aantal jaren 
van hen kunnen genieten, samen met 
Zepper en Jessy.
 
Willem en Astrid.

Lieve Lisa - Door vrijwilligster Wanda

Beste lezers,

Misschien een stukje wat niet zo vaak geschreven wordt, maar ik vond het 
gewoon zeker de moeite waard om er eens de aandacht op te vestigen. Ik 
heb reeds eerder een stukje geschreven voor de Podencokrant. Dat was 
altijd een grappig stukje. Mijn twee Podenco’s zijn altijd wel in voor leven in 
de brouwerij. 

Aangezien ik nu ruim 1 jaar voor de stichting vrijwilligerswerk doe en heel 
wat bijzondere zaken tegen kom dacht ik dat het de juiste tijd was voor deze 
kleine ‘anekdote’ met een hele grote knipoog naar alle baasjes die recent 
of wat langer geleden een Podenco via de stichting hebben geadopteerd.

Lieve Lisa is nu bijna 2 jaar geleden bij 
ons komen wonen. Op Werelddierendag 
4 oktober 2015 kwam zij naar Nederland. 
In het asiel in Spanje was haar naam 
Gemma. Ik had Lisa gespot op de website 
van Podencoworld. Haar geschiedenis 
was allesbehalve rooskleurig, maar dat 
was dan ook de trigger waarom ik/wij 
voor Lisa gingen. Wij hadden al eerd-
er Jody (Podenco-mix) geadopteerd. 
Aangezien het prima ging met Jody en 
zij zich ontwikkelde als een vrij stabiel, 
Podenco-meisje dachten wij dat er nog 
wel een ‘zusje’ bij kon komen wonen. Zo 
gedacht en gedaan!

Ik nam contact op met Podencoworld 
voor meer informatie omtrent Lisa. De 
informatie die wij wensten kregen wij vrij 
snel en zo kon alles in werking worden 
gesteld om Lisa naar Nederland te halen. 
Spannende weken gingen eraan vooraf. 
En toen was het zo ver: Op 4 oktober 
2015 rond 02.00 uur konden wij Lisa op 
Schiphol afhalen. 

Vrijwilligster Afke ving ons op en samen 
was het wachten tot de vluchtbegeleider 
met de bench, waar Lisa in zat, door de 
deuren van de aankomsthal kwam. Op 
een rustig plekje in de aankomsthal werd 
de bench geopend. Een heel schichtig 
bang hondje zat achter in de bench. Ze 
wilde er niet uitkomen. Afke heeft haar 
heel voorzichtig toch weten uit de bench 
te halen samen met mijn man, Rob. En 
daar was ze dan: klein, mager, bang, 
staart tussen de pootjes. Oh wat was het 
een hoopje, maar zo mooi! Werkelijk, ik 
was al direct verliefd op haar, maar dat is 
alleen maar gegroeid de afgelopen jaren! 
Vervolgens naar huis gereden. Ik reed en 
mijn man zat op de achterbank met Lisa 
tegen zich aan, lekker onder een 
dekentje. Het was een lange nacht en 
Jody en Lisa hebben om 04.00 uur in de 
morgen buiten op een grasveldje kennis 
met elkaar gemaakt. Het ging meteen 
goed. Terug naar ons huis heeft Lisa 
nog even alles goed in zich opgenomen, 
besnuffeld en ging lekker op de bank 

slapen. Ze was ook zo moe van de reis en 
alle nieuwe indrukken.

Tja en dat was het begin van een nieuw 
leven voor onze mooie Lisa. Met vallen 
en opstaan gingen de dagen, weken en 
maanden voorbij. We gingen telkens 1 
stap vooruit en 2 stappen terug, maar 
we gaven Lisa de tijd. We hadden geduld 
en lieten Lisa ‘zijn’. Jody hielp ons daar 
geweldig bij! Lisa kwam moeizaam van 
de bank, haar veilige plekje, als we voor 
de dagelijkse rondjes en wandelingen 
gingen. Ze schrok van bijna alle vreemde 
geluiden. Geluiden die voor Jody en ons 
zo gewoon waren, waren voor haar zeer 
onaangenaam. Eenmaal buitenshuis ging 
het langzaam stapje voor stapje vooruit. 
Het verkeer (vooral bromfietsen en 
motoren, auto’s met aanhangers), 
vreemde mensen, kinderen was voor 
Lisa een totaal nieuwe wereld. Een enge 
wereld, waar Lisa (nog) niets mee had. 
Eten was voor Lisa overleven, in een paar 
seconden was haar bakje leeg. 



Drinken, oh heerlijk altijd vers water, in 
huis in de tuin. Overal stonden bakken 
met water! Het zindelijk worden dat had 
ze vlug door, ik denk dat ze 1 of 2 keer iets 
in huis heeft gedaan, daarna in de tuin en 
al heel snel tijdens de wandelingen. Blaf-
fen, dat heeft ze de eerste maanden niet 
gedaan en toen opeens: “Hé dat is niet 
Jody die daar blaft dat is Lisa!” O, wat 
waren wij blij! Jody had er ‘versterking’ 
bij gekregen om ons huisje te 
bewaken en Jody was ook zeer zorgzaam 
over Lisa. Net een moedertje. En moeten 
jullie weten, er zit nagenoeg geen 
leeftijdsverschil tussen de meiden: Jody 
is 5/6 weken ouder dan Lisa!

Het wandelen ging steeds beter. Ze 
ontdekte dat de routes vaak hetzelfde 
waren, we kwamen dezelfde baasjes en 
hun hondjes tegen. Ze begon contact te 
zoeken met deze hondjes, maar nog niet 
met de baasjes. Na ruim 1 jaar was de 

bank niet meer haar enige veilige plek. 

Ze lag ook in de mand of in de stoel die 
voor de honden bedoeld is. Ze kwam ook 
meer zelfverzekerder de keuken in en als 
ze zin had rende ze ook wel eens 
spontaan de tuin in. Er zat vooruitgang 
in. Na ruim1 jaar bij ons te zijn! Zo zijn 
we inmiddels bijna 2 jaar verder en komt 
ze sinds een paar weken uit zichzelf de 
gang in als mensen ons bezoeken of een 
afspraak hebben bij mij. Weliswaar eerst 
blaffend en zenuwachtig op en neer 
lopend, maar uiteindelijk is haar 
nieuwsgierigheid groter dan haar angst 
en vindt Lisa het heerlijk om een aai of 
knuffel te krijgen en geeft ze als beloning 
een lik terug. Natuurlijk vraag ik iedere 
bezoeker beleefd doch dringend Lisa niet 
aan te halen of haar overdreven 
aandacht te geven en dat resulteert er 
dan in dat Lisa zelf op onderzoek uit gaat. 
Zo was vandaag ook een dag met een 

gouden randje: De twee bezoeksters 
waren dan ook heel verbaasd, maar zeker 
gecharmeerd van de aandacht die zij van 
onze lieve Lisa kregen!

Tot slot wil ik dit nog kwijt: geduld is een 
schone zaak! En oh zo belangrijk als u zich 
als baasje wilt kunnen verplaatsen in uw 
hond. Uw hond die uit een asiel ergens in 
Spanje komt, vaak een behoorlijk 
rugzakje heeft meegekregen en opeens 
een heel nieuw leven krijgt en eigenli-
jk alles opnieuw weer moet leren ont-
dekken, dat is niet niks!

Ik ben dankbaar dat Jody en Lisa (en 
wijlen Sammy) op mijn pad zijn 
gekomen! Mijn leven is er zoveel rijker 
door geworden. Dank jullie wel, lieve 
Jody en Lisa. Dat jullie nog lang bij ons 
mogen blijven en mogen genieten van 
jullie leven in vrijheid!

Manolito, arm, arm ventje... Niemand heeft 
nog maar naar hem gevraagd! Dit kleine 
ventje valt niet helemaal in de smaak bij 
mensen. Maar waarom? Want veel heeft hij 
echt niet nodig! Enkel liefde en een warme 
mand. Is het omdat hij blind is aan 1 oog? Want 
hij ziet met zijn andere oog nog prima hoor! 

Manolito is een lieve schattige Podenco 
Andaluz van 8 jaar oud. Hij heeft jarenlang aan 
een ketting gelegen en het was duidelijk dat 
hij leishmania had. Zijn leishmania is nu goed 
onder controle een goede medicatie kost 
ongeveer 3 euro per week. Ook krijgt Manolito 
nu speciaal voer voor zijn nieren. De 
leishmania heeft deze helaas lichtelijk 
aangetast. Hij doet het hier heel goed op!

Manolito is op zoek naar een warme mand en 
een hoop liefde! Iemand die hem wel eindelijk 
ziet staan en laat zien hoe mooi het leven is!

Kijk op de website voor meer informatie over 
Manolito!

NIEMAND HEEFT OOIT NAAR MANOLITO GEVRAAGD
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