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Intussen op Gran Canaria...
Door Chantal Panhuizen

De vrijwilligers op Gran Canaria!

Deze keer iets meer over onze vrijwilligers.
De hondjes zijn erg afhankelijk van het 
geluk dat er vrijwilligers komen om te wan-
delen, want anders komen ze hun hokje 
bijna niet uit! In de winter zijn er altijd 
meer vrijwilligers dan in de zomer.

   Wat doen de vrijwilligers zoal: alles wat ze maar 
willen. Vooral wandelen, proberen te kijken of de honden met andere 
honden kunnen, foto’s maken voor op facebook. Soms met de hondjes naar 
de dierenarts, ze wassen voor ze naar Nederland/België naar hun gouden 
mand mogen, naar het vliegveld om ze weg te brengen en er wordt vooral 
ook heel veel geknuffeld met de hondjes!
Soms wordt een vrijwillig(st)er verliefd op een hond en wordt deze geadop-
teerd, dat is dan natuurlijk dubbel feest! Ook als er mensen op het eiland 
een hondje willen adopteren, moet daar eerst een huisbezoek etc. gedaan 
worden, dat doen de vrijwilligers ook! Hondjes die alleen, te jong of te ziek 
zijn om in de rescue te verblijven gaan soms ook mee met een vrijwillig(st)er 
zodat ze fijn in een huis kunnen bijkomen tot ze klaar zijn om naar Nederland 
te vertrekken.
Het is al�jd toch weer moeilijk om weg te gaan bij de rescue, wetende dat de 
hondjes moeten wachten tot we er weer zijn om ze uit hun hokjes te halen. 
Dat went helaas nooit! Daarom hopen we al�jd dat ze niet te lang op GC blij-
ven en er snel een fijn huisje voor hen gevonden wordt in Nederland of 
België. We zijn dan ook superblij met de gouden mandjes op facebook: 
daarin kunnen we toch heel wat hondjes blijven volgen, want ze kruipen 
toch allemaal s�ekem in je hart!

Groetjes, Chantal

Van de redac�e

Het is zomer...

Eindelijk genieten van de zon en/of aangename temperatu-
ren samen met je viervoeter(s). Eindelijk weer op vakantie 
na een aantal jaar Corona-stop, daar waar mogelijk ook met 
je HDM’er. Het grote genieten is begonnen. Hondenpensions 
zijn overvol, horen we alom.
Heb je nog geen definitieve plannen gemaakt en zoek je nog 
een vakantie-adres voor je hond of kun je opvang bieden 
voor de vakantie, kijk dan eens op Happy Dog Maspalomas 
vakantie opvang en uitwisseling. 

Eind mei hebben we een onvergetelijke dag gehad met de 
Meet & Greet in de mooie Soesterduinen. Een feest der her-
kenning: vele blije adoptanten, kwispelende staarten, geïn-
teresseerden en vrijwilligers. We hebben genoten en door de 
iets andere invulling dan gepland, is besloten om het snel 
weer over te doen en wel op zondag 18 september van dit 
jaar. Hou de facebookpagina’s in de gaten. Er volgt t.z.t. ook 
een korte nieuwsflits per email.

Verder in deze nieuwsbrief het geweldige verhaal van Kim 
van Beers en podenco Mateo die een voettocht van meer 

dan 600 km maken door Noorwegen en hiervoor geld inza-
melen voor Floris op Gran Canaria, die geopereerd moet 
worden, hetgeen weer veel geld gaat kosten: ze zijn al over 
de helft, een enorme prestatie!
Zo ook leveren onze vrijwilligers, opvanggezinnen, vluchtbe-
geleiders, donateurs, huisbezoekers, en ieder die onze stich-
ting een warm hart toedraagt, keer op keer topprestaties. 
Iedere schakel in het geheel is onmisbaar. Heel veel dank 
voor ieders warme betrokkenheid bij Happy Dog Maspalomas.

We wensen iedereen, mens en hond een geweldige zomer. 
Overbodig te zeggen dat de warmte ook een gevaar voor je 
honden kan opleveren. We kennen de risico’s allemaal. 

Graag zien we voor de volgende editie jullie ingezonden 
stukjes weer tegemoet naar hdmnieuwsbrief@outlook.com
Mogen we op jullie rekenen?

Warme groeten en knuffels voor de honden

Beste HDM-fan!
Het hee� weer veel te lang geduurd voor deze nieuwe edi�e 
bij jullie in je boxje terecht is gekomen. We hebben ons gebo-
gen over de vraag of we de juiste vorm hadden gevonden 
voor dit periodiekje, waarin jullie, onze fans en onze vrijwilli-
gers hun gedachten, ideeën, �ps, ervaringen met opvang en 
adop�e, grappen en grollen kwijt kunnen.
Dit hee� ertoe geleid dat we jullie deze blaf nu op een 
andere manier presenteren: in beknopte, samengeva�e 
vorm in jullie vertrouwde e-mailbox, met een link naar de 
uitgebreide versie op onze server, die je kunt downloaden 
naar je telefoon of je pc. Zelf denken we dat dit werkbaarder 
is en pre�ger. 

De bedoeling is natuurlijk vooral om een periodiek neer te 
ze�en, waar jullie met plezier het reilen en zeilen van onze 
s�ch�ng en haar aanhangers kunnen volgen; hoe het er ook 
uitziet. 
Kun jij je nog herinneren hoe het plaatselijke sufferdje door 
een paar stugge enthousiasten op een stuk papier werd geto-
verd, de handen zwart van het geknoei met inkt en stencil- 
machine? Zoek maar op in Wikipedia: stencilmachine. Je 
weet niet wat je ziet... Wat een verschil met deze digitale 
full-colour NIEUWSBLAF , waarvoor de maker de handjes niet 
hoefde vies te maken.

Jullie trouwens ook niet wanneer je ons die leuke stukjes 
weer opstuurt, geïllustreerd met koddige/ontroerende/hart-
verwarmende/informa�eve plaatjes: zonder jullie inbreng en 
betrokkenheid bij Happy Dog Maspalomas kan dit periodiek-
je gewoon niet bestaan. 

Dus grijp die kroontjespen en inktpot en maak je handen 
zwart, net als vroeger die enthousiasten met hun stencilma-
chines. Want wees eerlijk, die het zich nog kan herinneren: 
keek jij ook niet iedere keer weer uit naar al die spannende 
verhalen op dat smoezelige stenciltje? 
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Desiree Lindelauf met Benz
vrijwilliger

Hoi allemaal,

Ik ben Desiree Lindelauf, 56 jaar en woon in het uiterste zuiden van 
Limburg, te weten in Hoensbroek met mijn 8-jarige kruising 
25%Mechel/75%Ro�weiler, genaamd Benz.

Ik heb auto- en motorrijles gegeven, maar na 25 jaar wilde ik toch iets 
anders en ben bij Sitech terecht gekomen.
Ik werk 36 uur voor hun op chemisch bedrijventerrein Chemelot in 
Geleen, waar ik in de breedste zin des woords medeverantwoordelijk 
ben voor de veiligheid en werk o.a ook met narco�cahonden.
Ik hoor jullie denken: "Hondemama en 36 uur werken??"... Nou, ik heb 
geluk dat ik goede oppas-mama’s heb die hem 
dagelijks gezelschap bieden.

Ik zag de vraag naar vrijwilligers voor HDM voorbijkomen en omdat ik 
alleen met Benz woon en geen kinderen heb dacht ik: hier wil ik mijn 
steentje bijdragen; die arme hondjes verdienen, net als mijn Benz een 
fijn huisje en, zoals jullie het noemen, een gouden mandje.

Het zal even wat voeten in aarde hebben totdat ik me alles eigen heb 
gemaakt maar ik ga ervoor!!!

Groetjes, Desiree

P.S. Benz is ondertussen wel een beetje gegroeid, natuurlijk  ;-)

De huisbezoeker is een van de onmisbare schakels om een hond 
vanuit de opvang op Gran Canaria naar een �jdelijk of defini�ef 
huisje in Nederland of België te brengen.

Een huisbezoeker gaat bij een opvanggezin of adoptant op huis-
bezoek, beladen met een vragenlijst, een por�e gezond verstand 
en een getraind of aangeboren onderbuikgevoel.

De huisbezoeker kijkt hoe de mensen zijn, hoe het huis is, hoe de 
tuin is ingedeeld en is die veilig? Zijn de mensen zuinig op hun 
spullen of realiseren ze zich dat er ongelukjes kunnen gebeuren?
Als huisbezoeker zorg je ervoor dat het hondje op een veilige plek 
komt. Dat hij �jd krijgt om te wennen aan een compleet nieuwe 
omgeving. Alles is tenslo�e nieuw. De televisie kan bijvoorbeeld 
een heel vreemd ding zijn. Het ene moment is het in beeld, het 
volgende moment is het verdwenen. Ergens aan de zijkant, maar 
waar?
Geluiden van de wasmachine, van het koffieapparaat, voorbijrij-
dende auto’s, joggers en fietsers …. Overal hee� de hond begelei-
ding nodig. Realiseert de opvanger of adoptant dat?
Zijn er andere dieren in huis? Ook hier is het noodzakelijk dat er 
goede begeleiding is.
Het is aan de huisbezoeker om dit goed over te brengen bij de 
nieuwe opvanger(s) of adoptant(en), zodat ze zich realiseren waar 
ze aan beginnen. 

Wanneer jij interesse zou hebben om huisbezoeker te worden, 
word je toegevoegd aan de facebook groep ‘Huisbezoekers’. 
Daarin worden oproepjes tot huisbezoek geplaatst. 

Als er een oproepje is voor een huisbezoek, kan je je hiervoor 
aanmelden. Er is dan al contact geweest tussen een kandidaat en 
de s�ch�ng voor een eerste kennismaking en vragenronde. Als de 
eerste lichtjes op groen zijn gesprongen bij beide par�jen ontvang 
jij de benodigde documenten voor opvang of adop�e en informa-
�e over het dier in kwes�e en dan neem je contact op met het 
nieuwe opvanggezin of adoptant. Je kan het bezoek zelf plannen 
in overleg met de kandidaat opvanger/adoptant.
Na het huisbezoek vul je het verslag in met je bevindingen en dat 
mail je terug. Enige vaardigheid op de computer is daarom wel 
vereist. De uiteindelijke beslissing om het hondje op het adres te 
plaatsen ligt niet bij de huisbezoeker: die wordt bepaald door een 
combina�e van observa�es en gesprekken die bij iedere stap in 
het toekenningstraject hebben plaatsgevonden.

En als een hondje dan zijn zilveren/gouden mandje hee� gevon-
den, dan kan je gerust zeggen ‘daar heb ik aan mee gewerkt’.
Want daar doe je het voor… de hondjes in de opvang naar een 
warme mand brengen.

We kunnen nog in elke woonplaats in Nederland en België een 
huisbezoeker gebruiken. Het is zeker niet zo dat je elke week een 
verzoek tot huisbezoek zult krijgen. Soms gaan er maanden voor-
bij voordat je een oproep tot huisbezoek in jouw regio ziet. 

Als het je wat lijkt maar je zou een ac�eve huisbezoeker eens 
willen spreken voor meer informa�e, dan kan dat uiteraard ook. 
Geef dat gerust aan. 

Voor aanmelding of meer informa�e, stuur een email naar
happydogmaspalomas@outlook.com . Vermeld in de �tel “Huis-
bezoeker worden”, dan kunnen we je zo snel mogelijk met de 
juiste medewerker in contact brengen.

De Huisbezoeker

Omdat elke prinses
of Queen

 een tiara verdient 

Nathalie Speelmeyer

Tayla



Waar moet ik beginnen, 
zonder dat dit een boekwerk 
wordt? Bij het begin maar.

Ik volgde HDM al een �jdje door de 
vele deelac�es van mijn vriendin 
Ingrid (Goedhart). Direct had ik een 
goede indruk, mede omdat er zo 
liefdevol over de honden in de 
opvang gesproken werd. Ingrid 
hee� Rusty ook via HDM geadop-
teerd, maar samen wandelen met 
mijn honden was er nog nooit van 
gekomen. Ik had in die �jd 2 Duitse 
Herders, Bonnie en Xanadu, en met 
name Xanadu was niet erg sociaal 
met andere reuen.

Een zwarte dag... Vlak voor mijn vakan�e, 14 juli, leek Xanadu ’s morgens wat 
last te hebben van zijn darmen en was niet lekker; ’s avonds naar de dierenarts 
maar hij ging hard achteruit. 
Tot ons grote verdriet is hij dezelfde avond overleden, naar wat het lijkt een 
aneurysma van de grote lichaamsslagader. Hij is in mijn armen overleden en 
hoe vreemd, wat was ik boos op hem, dat hadden we niet afgesproken! Hij zou 
de oudste Duitse Herder van Nederland worden maar helaas, de waarheid 
deed ongelofelijk veel pijn, hij was echt overleden. 11 jaar oud en ruim 10 jaar 
samen geweest met zijn halfzus Bonnie. Zij had ‘s morgens al door dat het niet 
goed zat, ze vermeed hem, gaf hem ruimte en ging niet naast hem liggen. Ik 

heb de signalen zeker gezien, maar wilde ze niet zien. 
De dagen en weken die volgen beleefde ik in een overlevingsmodus. Ik wist 
me geen raad en maakte me erns�g zorgen om Bonnie. Ook zij was in de rouw, 
ze lag maar wat voor zich uit te staren en sliep veel. We gingen er samen veel 
op uit, zolang we niet thuis waren was het gemis wat minder tastbaar. Plekken 
waar we met Xanadu niet naar toekonden werden herontdekt. Ons favoriete 
bos op 2km afstand van huis, loosloopgebieden, de heide, hondenstrand, Lim-
burg, samen met Ingrid en Rusty er op uit, het maakte niet uit, als we maar 
weg van thuis waren.

De vakan�e zat er op en er moest weer gewerkt worden. Na het werk lekker 
naar het bos maar het gemis van Xanadu bleef maar knagen. Ik miste hem 
fysiek maar ook zijn energie. 
En zo kwamen via HDM de foto en het verhaal van Chester voorbij. Twee 
diepbruine ogen keken me vanaf mijn telefoon aan en drongen direct door in 
mijn hart. Nee, zei ik streng, het is veel te vroeg en je had jezelf toch voor ge-
nomen geen 2e hond meer te nemen? Ik gaf mezelf maar gelijk, maar hij bleef 
voorbij komen, op Facebook (Thanks team HDM), in mijn hoofd en s�ekem 
ook al in mijn hart. Hoe verliefd kan je op een hond vanaf een foto worden? 
Extreem verliefd. Is het niet te vroeg? Zou het wel kunnen met Bonnie, de 
ka�en? Iets in me zegt, stuur gewoon een mail! 

Zo gezegd zo gedaan, een lange mail verstuurd en al snel komt er een reac�e 
terug. Omdat er veel factoren zijn en mijn hart nog erg voorzich�g is overleg 
ik of het een op�e is dat Chester bij ons in de opvang komt met een mogelijk-
heid tot adop�e. Dat kan! Dat is voor mij de drempel, want stel nou dat het 
niet lukt? Dan moet hij weer weg, wat me vreselijk zou lijken. 
Opvang met inten�e tot adop�e was voor mijn hart een veilige keuze. Grondi-
ge screening, aantal telefoongesprekken, virtueel huisbezoek en papier-
winkel ingevuld want Chester had zelfs al een �cket! 

Zo was het in de nacht van 17 op 18 augustus zo ver, hij kwam op Schiphol 
met een vreselijk lange vertraging aan. Ik stuiterde inmiddels  in het rond 
maar wist mezelf tot rust te manen toen ik de transportbox uit de gate zag 
komen. 

Chester kwam, zag en overwon. 
Een match made in heaven.

Bestel via SponsorKliks
en steun onze hondjes!

Lees verderop in deze
nieuwsblaf hoe je dat

kunt doen, supersimpel.

U helpt ons er enorm mee! 



Chester mocht als eerste uit de box en samen doen we zijn veiligheidsharnas 
aan. Ik neem de dubbele riem over en ga op de grond zi�en. Chester komt 
dicht naar mij toe en drukt zijn koppie tegen mijn borst en blij� zo staan. 
Tranen stromen over mijn wangen en ik ben compleet overdonderd door hem. 
De andere hondjes worden ook uit de boxen geholpen en na de groepsfoto 
gaan we snel naar de auto. Het is spannend op Schiphol met alle geluiden en 
ik help hem gauw de auto in. Drinken en plassen hee� hij geen �jd voor. De rit 
naar huis gaat prima, nu thuis de eerste kennismaking met Bonnie. Spannend! 
Maar hij wordt direct opgenomen. 
Hij doet buiten in de tuin een plas en we gaan lekker slapen. Vlak bij me in de 
slaapkamer op een eigen kussen. Bonnie vindt het best en de ka�en laten hem 
met rust. Je ziet ze bijna denken, wat heb jij nu in huis gehaald? 

Duidelijke instruc�es hebben we ontvangen voor de eerste dagen, weken en 
maanden: zo veel mogelijk rust en geen druk. Niks moet. De eerste 2 dagen 
heb ik hem overdag in huis aan mijn riem vast; waar ik ging, ging hij en mocht 
hij in een keer achter een van de ka�en aan gaan, dan had hij in elk geval nog 

een beetje vertraging. Maar al snel gewoon lekker los. Veel is nog spannend, 
maar in de tuin gaat hij zowaar al wel spelen: dat gee� de burger moed. De 
wijk in gaat ook goed, totdat we na een week of 2 dat stuk langs de tennisbaan 
lopen. Hij gaat volledig in de blinde paniek en ondanks dat ik met mijn postuur 
heel wat gewend ben met 2 grote Duitse Herders is deze kruimel van 22 kg 
veranderd in een trekpaard in paniek. 
We blijven staande, vraag me niet hoe, maar we zijn veilig thuis gekomen. Ge-
lukkig had ik hem aan de lijn vast en de andere lijn aan de HFB (Hands Free Bel-
lyriem) Chester zijn rugzak is gevuld met angst voor harde onverwachtse gelui-
den, gillende kinderen (geef hem eens ongelijk) en brommende vliegen. Ik 
worstel ermee want hij MOET toch uit en plassen? Heel vroeg in de ochtend of 
heel laat in de avond en overdag maar in de tuin, we improviseren heel wat af. 
In huis laat Chester zijn rugzak direct vallen en komt zijn ware prach�ge karak-
ter naar boven. 
Hij krijgt energie, komt wat aan en luistert ontze�end goed. Hech�ng is bizar 
snel gegaan en hij vertrouwt blind op ons. Samen met Bonnie, de ka�en en de 
(volwassen) kinderen gaat het geweldig: hij hee� ons hart gestolen. 

Zelfs die nare, na�e regen vind je niet meer eng, je loopt zelfs tot je knieën het water in en het enige wat jou 
nog een beetje uit balans krijgt is vuurwerk. Maar je weet inmiddels: vrouwtje en auto zijn veilig, ik hoef niet 
in paniek te raken. Mannetje, wat maak je nog steeds een mooie sprongen!

Je bent een gouden lot uit de loterij en onderdeel van ons gezin, kunnen je niet meer wegdenken. We zijn 
stapelgek op je, allemaal. Bonnie is helemaal opgeleefd en in plaats van dat haar �jd begint te dringen lijkt 
de klok wat terug gedraaid te worden. Je daagt haar uit en ze “racet” op haar mooie lee�ijd van 11 je nog 
aardig achter na, maar oh, wat heb je een respect voor haar. 

Wat een bijzonder en mooi proces, ik heb al�jd herplaatsers gehad maar honden zoals Chester zijn toch 
andere koek; achtergrond onbekend en al ruim volwassen. Ik kan alleen maar als advies geven: vertrouw op 
je gevoel, geef ze de �jd en vooral de rust de eerste maanden. Laat ze eerst “thuis” komen en alle indrukken 
verwerken, dat is al meer dan genoeg. Niet te veel willen, eisen of van jezelf moeten, wees een duidelijke 
leider en stel grenzen. Vraag hulp als je het even niet meer weet en de belangrijkste… geniet van elkaar ! 

Lieve groet José & Chester
P.S. We lopen nu ook gewoon rondjes in de wijk, hoor

De vakan�e zat er op en er moest weer gewerkt worden. Na het werk lekker 
naar het bos maar het gemis van Xanadu bleef maar knagen. Ik miste hem 
fysiek maar ook zijn energie. 
En zo kwamen via HDM de foto en het verhaal van Chester voorbij. Twee 
diepbruine ogen keken me vanaf mijn telefoon aan en drongen direct door in 
mijn hart. Nee, zei ik streng, het is veel te vroeg en je had jezelf toch voor ge-
nomen geen 2e hond meer te nemen? Ik gaf mezelf maar gelijk, maar hij bleef 
voorbij komen, op Facebook (Thanks team HDM), in mijn hoofd en s�ekem 
ook al in mijn hart. Hoe verliefd kan je op een hond vanaf een foto worden? 
Extreem verliefd. Is het niet te vroeg? Zou het wel kunnen met Bonnie, de 
ka�en? Iets in me zegt, stuur gewoon een mail! 

Zo gezegd zo gedaan, een lange mail verstuurd en al snel komt er een reac�e 
terug. Omdat er veel factoren zijn en mijn hart nog erg voorzich�g is overleg 
ik of het een op�e is dat Chester bij ons in de opvang komt met een mogelijk-
heid tot adop�e. Dat kan! Dat is voor mij de drempel, want stel nou dat het 
niet lukt? Dan moet hij weer weg, wat me vreselijk zou lijken. 
Opvang met inten�e tot adop�e was voor mijn hart een veilige keuze. Grondi-
ge screening, aantal telefoongesprekken, virtueel huisbezoek en papier-
winkel ingevuld want Chester had zelfs al een �cket! 

Zo was het in de nacht van 17 op 18 augustus zo ver, hij kwam op Schiphol 
met een vreselijk lange vertraging aan. Ik stuiterde inmiddels  in het rond 
maar wist mezelf tot rust te manen toen ik de transportbox uit de gate zag 
komen. 

Ik laat “de wijk” los en we proberen het bos. Eerst met de dubbele lijn daarna 
met de lange lijn. En OH wat genieten we. Gekke bokkensprongen, mij omver 
trekken en gooien en rondjes racen op het zand.  En wat maakt hij ons geluk-
kig, hij laat ons lachen, Bonnie trekt weer sprintjes en elke dag genieten we 
van de lange wandelingen in het bos. 

Het vertrouwen groeit en groeit en hij hecht zich enorm aan ons èn wij aan 
hem! Jij gaat helemaal nergens meer heen en al snel zijn de adop�epapieren 
getekend. Je bent nu officieel thuis, hopelijk mogen we nog heel lang van je 
genieten. 
En zo verstrijken de maanden en groeit de diepe band meer en meer, weder-
zijds vertrouwen en uren wandelen samen met je grote vriendin Bonnie. Al 
snel gewoon loslopen, wel met een tracker, want je weet maar nooit. Je ziet 
voor het eerst sneeuw, racet uren ’s avonds over de wi�e piste, maar de lange 
autorit was niet helemaal je favoriet; als dat alles is? 

De ka�en geven je kopjes en kruipen tegen je aan, jij vindt alles best, als je 
maar, nadat zij klaar zijn met eten, hun bakje mag uitlikken. 
Alleen thuis met Bonnie gaat ook goed, je ligt lekker te slapen en als we weer 
thuis zijn ben je superblij, het gezin is weer compleet, ga je nu je wandel-
schoenen aan doen? 



Audry is bij ons sinds november 2018, de eerste week was voor ons 
beiden wennen maar wat een geweldige schat! Nu bijna 9 jaar oud. 
Allemans-vriendinnetje, bla� zelden, lust alles, autorijden en alleen zijn 
(wat zelden hoe�) is wat moeilijk maar ik wil haar nooit meer kwijt!

Love you to the moon and back! 
Jolanda Lindhout

Audry

Hallo allemaal !

Ons hondenkind Benji is sinds november 2020 bij ons. Nog al�jd 
even enthousiast en knuffelig als toen we hem voor het eerst be-
zochten bij Marieke in Amsterdam. Hij is inmiddels 6,5 jaar oud, 
zichtbaar aan z’n grijze snoet, maar �jdens het uitlaten gedraagt hij 
zich als een pup die met (bijna) iedere hond wil spelen.

We hadden nooit gedacht dat hij dit zou kunnen, omdat hij zeker 
het eerste half jaar elke hond uit onze straat wegbla�e. Het gaat nu 
zo goed met hem, dat hij regelma�g lekker los kan rennen en spelen 
in het loslaatgebied in Castricum, zo'n 10 min van ons huis. En als 
we hem roepen luistert hij zowaar ook nog.

Ik had nooit gedacht dat ik met een hond in 1 huis zou leven. Ik was 
al�jd zo dol op ka�en, van honden begreep ik niks, maar nu kan ik 
niet meer zonder deze onvoorwaardelijke en uitbundige liefde van 
‘s ochtends vroeg tot aan bed�jd.

Liefs Cindy Heinen

Benji



We zaten in de auto van vliegveld Gran Canaria naar 
ons appartement in Playa del Ingles samen met een 
jongen die enthousiast vertelde over de hondjes 
die hij met de terugvlucht van een vorige vakan�e 
had meegenomen naar Nederland. We vroegen 
en kregen wat meer informa�e en ook het telefoon-
nummer van Sylvia. We hoefden er niet lang over na 
te denken en na een paar dagen namen wij contact 
met haar op. Leuk! En kom eens langs bij de rescue.
Ook gedaan natuurlijk en toen onze vakan�e ten 
einde was, namen we ook wij onze eerste hondjes 

mee terug naar Nederland. 
Geweldig; alles prima geregeld 

door de dames en de aan-
komst op Schiphol was 

prach�g! 

De nieuwe 
ouders 
waren zo blij 
en de hondjes, nog wat 
onwennig, waren blij dat ze hun ben-
ches uit mochten en lieten zich door iedereen ver-
troetelen. 
Een aardig zijsprongetje is misschien het verhaal dat 
ik in 2016 op mijn toenmalige werk een ac�e ben be-
gonnen. Iedereen die nog iets had liggen voor hond-
jes werd gevraagd om dit bij mij in te leveren. Dat liep 
een beetje uit de hand; er bleek veel te liggen, maar 
ook werd er veel gekocht en er werd flink wat geld in-
gezameld. 
Dit resulteerde er in dat ik op vakan�e ging met een 
koffer vol spullen voor de hondjes en een 

supermarktzak met m’n eigen 
kleren en toiletspullen. 

Eind 2021 ging ik weer naar Gran 
Canaria en een paar weken daarvoor 
had ik Annemiek, die mij (de hondjes ei-
genlijk) al een paar keer had afgehaald (en 
thuisgebracht - mij!) en weggebracht met benches 
die terug gingen naar Gran Canaria, laten weten dat 
ik wat �jd over had. Misschien kon ik iets voor Happy 
Dog betekenen? Ja dus, het project Adoptie op af-
stand, zou dat iets voor mij zijn? Zeker! 

Adoptie op afstand
Ik wist het niet, of had er nooit over nagedacht, maar 
niet alle hondjes die in de rescue op Gran Canaria 
zi�en, komen in aanmerking voor adop�e. Sommige 
honden zijn te veel  beschadigd om de reis te kunnen 
maken en zouden de veranderingen niet aankunnen. 
Ook zijn er hondjes die te oud of te ziek zijn voor dit 
avontuur. Kortom: deze hondjes blijven voor al�jd op 
Gran Canaria. Hoewel; er is een aantal hondjes dat 
op dit moment nog niet kan worden geadopteerd 
door gedragsproblemen, maar daaraan wordt met 
ze gewerkt en we hopen natuurlijk dat dit gedrag op 
termijn verbetert, zodat ze alsnog ter adop�e kunnen 
worden voorgesteld.
Natuurlijk wordt er door de beheerders enorm goed 
voor ze gezorgd, maar dat kost veel geld en af en toe 
wil je toch ook iets extra’s voor ze doen om hun leven 
nog wat fijner te maken. En soms zijn er hoge reke-
ningen te betalen, bijvoorbeeld aan een dierenarts. 

En daarom is dit project opgezet. Je kan al vanaf € 5,- 
per maand een hond op afstand ‘adopteren’, maar 
meerdere hondjes kan natuurlijk ook! Je krijgt dan re-
gelma�g updates van het wel en wee van dat hondje 
en een leuk cer�ficaat. 
Heel graag stuur ik jullie wat informa�e toe. 
Als jullie een berichtje sturen aan happydogmaspalo-
mas@outlook.com onder vermelding van Adoptie op 
afstand krijgen jullie antwoord op al jullie vragen.

Jullie adop-
�e-op-af- stand bete-
kent een ver- lich�ng van de 
financiële zorgen voor de rescue en de hardwerken-
de beheerders. Bovendien stuur je met jouw geld 
wat liefde naar een hond die op deze manier uit de 
anonimiteit komt. Veel honden is nare dingen over-
komen; ze zijn niet allemaal meer te socialiseren, 
maar ook zij horen erbij!

Adoptie op afstand

Sinds de tweede week van januari 2022 (of derde; ik zat op Gran 
Canaria en daar kijk ik niet op de kalender)  ben ik, Monique van 
der Heijden, verantwoordelijk voor het project Adoptie op afstand. 
Door een toevalligheidje kwam ik in 2015 (of 2014, idem) in aanra-
king met Happy Dog Maspalomas.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen aan 
een aantal AOA-adoptanten. 

Van medio 2021 tot januari 2022 is de administra�e niet 100% 
compleet. Op dit moment zi�en de volgende hondjes in het pro-
ject: Opie, Chuck, Compy, Gooffy en Finny. De andere hondjes 
in het programma zijn geadopteerd of helaas overleden.
Ik heb geprobeerd iedereen te bereiken per e-mail of messen-
ger en dat is, op een drietal nog steeds donerende adoptan-
ten na, gelukt. Ik ga er vanuit dat jullie wel op de mailinglijst 
voor deze Nieuwsblaf staan, maar kon het e-mailadres niet 
‘op naam’ vinden. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn ons 
een bericht te sturen, zodat wij een en ander naar behoren 
kunnen a�andelen s.v.p. (happydogmaspalomas@outlook.com
o.v.v. Adop�e op afstand/Monique). 
Ook mis ik nog vier adoptanten die momenteel niet (meer) 
betalen, maar wellicht te lang hebben doorbetaald na het wegval-
len van een hond. Graag hoor ik ook van jullie. 

Alvast bedankt!

Opie

Chuck

Compy

Gooffy

Finny

Op avontuur met Sproet

Column door Linne Pin

De lente is aangebroken en daarmee ook het betere weer, altijd 
een pre met Podenco's. De uitgelezen tijd om extra leuke dingen 
te doen met je hond(en), op mijn verlanglijstje staan nog een 
meerdaagse hike en een trip in de bergen.

Eén van mijn andere wensen was raften met je hond: geen wild-
water raft met een hoogteverschil van 100 meter natuurlijk, 
maar een leuk boottochtje op een kabbelend riviertje...

Vorig jaar oktober heb ik die wens vervuld samen met Sproetje, 
mijn 3-jarige Happy Podenca van Gran Canaria.



Sproetje kwam in februari bij ons wonen toen haar baasje ern-
s�g ziek bleek te zijn en meerdere zware opera�es moest on-
dergaan. Ze is geen hondje dat je zomaar overal kunt plaatsen: 
erg eigengereid, heel graag buiten en een echte jager, wat dui-
delijk werd toen ze op twee eerdere adressen haar draai niet 
kon vinden maar wat uiteindelijk bij Yvonne wel lukte, dubbel 
triest dus voor alle betrokkenen.
Gelukkig keurde Sproet onze grote roedel en ons al snel goed 
en kwam er een enthousiast, aanhankelijk, eigenwijs, onderne-
mend en avontuurlijk karakter tevoorschijn.

Toen de kans kwam om deel te nemen aan een ra�-avontuur 
met hond, diep in het zuiden van Brabant, aarzelde ik geen 
moment, maar moest ik wel gaan verzinnen wie van de roedel 
dat het leukst zou vinden en een die ik, in geval van nood, ook 
nog kon �llen. 
We hebben namelijk heel veel grote Podenco's, van 25+ kg met 
veel jach�ns�nct en om daarmee in een wiebelig bootje te 
zi�en, peddelend langs waterkipjes en ander gevogelte is op z'n 
zachtst gezegd: uitdagend.
Daarbij moesten we eerst zo'n 8 km wandelen met andere 
honden in een prach�ge omgeving, dus de honden moeten niet 
alleen het avontuur leuk vinden maar ook een groep met 
vreemde honden kunnen waarderen. 

Uiteindelijk bleven Skip (what's in a name) en Sproet over als 
gewillige kandidaten. Maar �jdens een proe�ocht vlakbij huis 
met een stabiele, gemotoriseerde sloep werd heel snel duidelijk 
dat Skip zijn voorliefde voor kipjes, ons in een ra� met 200% 
zekerheid een drijfnat pak op zou bezorgen.

Eindelijk, op een schi�erende herfstdag in oktober, gingen we op pad.
Fantas�sch geregeld door "Reizen met je hond" en "Fagus Outdoor" en 
met een super leuke groep avonturiers maakten we een heerlijke wan-
deling die precies goed was qua afstand zodat we na een lunch break, 
ons vol goede moed in de ra�en lieten zakken.



Onderweg kwamen we een groep, ietwat aangeschoten, stu-
denten tegen die voor komische situa�es zorgden en een onver-
wachte hindernis in de vorm van een omgevallen boom, waar-
door we moesten klunen, wat Sproet totaal geen probleem 
vond, want alleen maar s�lzi�en in de ra� was best een opgave 
voor haar; zoveel leuks te zien op het water!

We hebben ontze�end genoten en hopen nog veel meer van dit 
soort fantas�sche herinneringen te maken. 
Wij hopen dat jullie ook zulke gave avonturen hebben, we zijn 
al�jd op zoek naar �ps en mooie verhalen! 

Groetjes van Sproet en Lin

Dit is het verhaal van Amon. Amon is in Nederland bij adoptanten gekomen met alle goede bedoelingen. Helaas was 
er geen match en moest Amon naar de opvang. Als overprikkelde hond is dat geen pretje en ook hier kon hij niet blij-
ven. Na nog een omzwerving is besloten om hem in een pension te plaatsen, waar er met hem gewerkt kon worden. 
Want zelfs Amon wist niet meer wie hij was. De vraag aan mij, vrijwilliger voor HDM, was of ik af en toe naar Amon 
wilde gaan om met hem te lopen en te knuffelen en waar mogelijk te trainen. Mijn vriend en ik zijn elke week mini-
maal een keer naar Amon gegaan en in no-time werd hij onze grote vriend.

Amon
Door Yve�e Halfwerk

Amon deed zo ontze�end zijn best en 
bleek gewoon een lieve, enthousiaste 
knuffelbeer die geen idee had wat er van 
hem verwacht werd. In de zon, regen, 
sneeuw of storm, het maakte Amon alle-
maal niet uit, al�jd even blij en enthousi-
ast. Maar ja, wie wil er een hond adopte-
ren met een “reputa�e”? Een reputa�e 
die Amon absoluut niet verdiende, maar 
leg dat maar eens uit. 

Tot op een mooie dag, er een hele lieve 
mail binnen kwam bij HDM waarin ge-
vraagd werd om meer informa�e over 
Amon. Deze meneer wilde graag een 
keer kennis maken met Amon omdat 
deze hond hem trok. Als vrijwilliger durf 
je bijna niet te hopen dat er echt iemand 
bereid is om door het stoere uiterlijk en 
de reputa�e van een hond heen te 
kijken. Toch is dat precies wat deze per-
soon deed.

We zijn met Amon in de auto gestapt en 
zijn naar de andere kant van het land ge-
reden om deze persoon te ontmoeten. 
Daar zijn we heel gastvrij ontvangen en 
Amon had meteen een klik met zijn po-
ten�ële adoptant. Hij ging gezellig tegen 
hem aan zi�en en kon alleen nog maar 
verliefd kijken. Om echt te laten zien wie 
Amon is, hebben we een heel stuk ge-
wandeld in de prach�ge omgeving daar. 

Onderweg zijn we allerlei uitdagingen voor 
Amon tegen gekomen maar dit werd door 
Amon en poten�ële baas super goed en lief-
devol opgelost. Om niet over 1 nacht ijs te 
gaan en alles goed geregeld moest worden, is 
deze nieuwe fan van Amon ook naar het pen-
sion van Amon gekomen om nog een keer te 
wandelen en te zien hoe Amon zich gedraagt 
op een losloopveld. De klik was er nog steeds 
en we hadden onze diamanten speld in de 
hooiberg voor Amon gevonden! We gaan de 
overgang van Amon vanuit het pension naar 
een nieuw, huiselijk leven zo makkelijk moge-
lijk voor hem maken. Dat betekende dat we 
in de tussen�jd van beide kanten nog een 
aanal tripjes over en weer hebben gemaakt 
en vooral leuke dingen met Amon zijn gaan 
doen, zodat hij blij en ontspannen bij zijn 
adoptant in de auto kon stappen en zonder 
omkijken aan zijn nieuwe leven kon begin-
nen.

Hieruit blijkt maar weer eens dat honden 
veerkrach�g zijn en er al�jd een nieuwe start 
te maken is. Hierbij willen wij ook alle 
mensen bedanken die Amon gevolgd en ge-
steund hebben. Het was en is ons een genoe-
gen om Amon verder op weg te helpen en wij 
gaan hem niet loslaten, we blijven hem 
volgen want deze bijzondere hond hee� een 
heel speciaal plekje in ons hart.

Groetjes, Yvette Halfwerk
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Groetjes, Yvette Halfwerk

Dingo (later Frenkie; zie elders in deze NIEUWSBLAF) werd gevonden 
in de bergen.
Hij was door de vinder meegenomen naar huis waar hij zich erg 
netjes gedroeg en liet zien dat hij het thuisleven gewend was. 
Toch moest hij plotseling ook daar weg, want de huisbaas wilde geen 
hond in huis; lieve Dingo zou zonder pardon naar een perrera 
worden gebracht, maar nadat wij hiervan op de hoogte waren ge-
bracht, hebben we hem direct meegenomen naar onze rescue. 

Deze knapperd werd geschat op anderhalf jaar. Absoluut geen leef-
�jd om in een perrera te belanden. Hij was heerlijk vrolijk en speels 
en erg sociaal naar mensen toe. Hij zocht graag menselijk gezelschap 
op en genoot duidelijk van de aandacht en knuffels die hij kreeg. 
Dingo was zindelijk en zeker geen slopertje. Buiten wandelen vond 
hij erg fijn en hij liep rus�g mee aan de lijn; achter een balletje aan-
rennen vond hij ook helemaal geweldig. Hij bracht vele uren door in 
een hokje van de rescue en hij had het daar niet naar zijn zin: Dingo 
wilde gezelligheid en lekker onder de mensen zijn. 

Met andere honden kon hij het prima vinden, de tee�es vond hij erg 
lief, net als niet-dominante reutjes... zolang ze maar leuk waren om 
mee te spelen. Ka�en waren niet zijn favoriete dieren. 

Met dit allemaal in gedachten zijn we op zoek gegaan naar een gast-
gezin waar hij (weer) kon wennen aan het huiselijke leven. 

I wanted to foster through a reputable organiza�on, one that we could rely on for 
any support we might need. Fortunately for us, Happy Dogs was highly recom-
mended in an online expat group I’m a part of. You never en�rely know what you’re 
ge�ng into with fostering, but we were assured that Dingo would be a wonderful 
first dog for us to foster. We were told he was found in the mountains and had been 
taken in by someone, but they sadly could not keep him due to restric�ons from 
their landlord. He was currently in the shelter, but not doing well in the busy environ-
ment there. We saw his photo and knew we’d be taking him in! Happy Dogs then in-
troduced us to Ingrid who would be our on-call contact with any ques�ons or issues 
that came up while fostering. It was nice that we were able to chat with her before-
hand and introduce ourselves. Ingrid was very suppor�ve and proac�ve about chec-
king in with us throughout the fostering period. 

We picked Dingo up from Eindhoven airport. Arriving in his crate, he looked so scared 
and was a li�le drowsy from the medica�on they gave him for the flight. The poor 
pup was shaking the whole car ride home to Utrecht, but fortunately the ride went 
smoothly. 
Once at home all his energy and a�en�on immediately went to a ball! In the moment 
all his anxiety seemed to be channeled into playing with that ball. One problem we 
quickly discovered though was, as much as he loved playing with the ball, he also 
loved hiding it out of reach under furniture and would cry and paw trying to reach it 
again. It only took us a few �mes retrieving the ball for him to realize we needed a 
bigger ball! In general though, it was nice he had a toy that could keep him entertain-
ed for hours. 

The first night with Dingo went pre�y well... on our bed. I must admit we caved a bit 
on this one. Because Dingo is a super snuggler, he loves crawling up next to you and 

sleeping. Not just at night, but throughout the day as well. He wants to be by his 
people. He did have a bit of separa�on anxiety, but we took it day by day working up 
to longer periods away. 
Dingo was already housebroken which was such a bonus! Although he did have to 
learn that just because we were outside the front door of our apartment, we were 
not outside outside. The first �me or two he tried to go for a corner in the hallway to 
the elevator! But he quickly learned he needed to wait a bit longer un�l we made it 
to the designated spot in front of our building. 

Dingo quickly se�led in more and more each day. He is a very sweet and affec�onate 
dog and we referred to him as our dapper gentleman since he o�en sat with his front 
paws crossed. But as was se�ling into our home he was becoming a bit protec�ve, so 
he was not that good with having guests over yet. This was something we discovered 
would take some work. 

Walks with Dingo were so nice since he did not pull and mainly enjoyed them. He was 
ge�ng used to city life, however, so anything that made loud noises: scooters, trains, 
buses, etc. would scare him. Once startled he just wanted to go home where he felt 
safe. And on occasion he would see another dog he felt he needed to bark at, but 
mostly Dingo was friendly to other dogs and all people. 

All in all, Dingo was an amazing foster dog and such a joy to have in the house. He 
could have easily turned into a foster fail for us if the �ming was right, but a huge be-
nefit of fostering is seeing the dog go to their new family and knowing you played a 
part in helping them find a forever home. It truly is a rewarding experience.  We have 
such good memories and we think of Dingo o�en, especially when we find one of his 
many hairs s�ll floa�ng around the apartment! 

Dingo 1: in de opvang Gran Canaria

The Dingo - foster-experience

After moving to the Netherlands with my partner, Paul, and seeing my family with their dogs and new puppies over the many 
zoom calls during quarantine I was missing the companionship of having a dog of my own. Since we hadn’t quite nailed down our 
long-term plans, we felt fostering was a better option for us for the time being than adoption. Plus, it would give Paul a better idea 
of what it is like to have a dog in the house.

Het leek ons leuk en interessant eens een hond van vondst, opvang tot en met adoptie te volgen 

uit de monden van medewerkers, opvangers en adoptanten. Wij presenteren: Dingo!



Via verhuisdieren.nl zagen wij de adver-
tentie van Dingo. Zijn uiterlijk en hoe zijn 
profiel was beschreven spraken ons dus-
danig aan dat wij direct contact hebben 
gezocht met HDM. Na een leuk telefoon-
gesprek met Sani waren we nog enthousi-
aster. 

Helaas moesten we een �jdje wachten totdat we 
meer hoorden, er was namelijk een ander stel eerder 
geweest  met reageren. Door omstandigheden kon 
hun adop�e niet doorgaan en kregen wij alsnog de 
kans Dingo te ontmoeten bij het gastgezin. Na een 
huisbezoek van Ingrid en de goedkeuring die we ver-
volgens kregen, mochten we al snel ons nieuwe fa-
milielid verwelkomen. 

10 maart was de dag dat wij Dingo met de auto 
hebben opgehaald bij het gastgezin, Heather en 
Paul. Dit was ook de dag dat wij Dingo hebben omge-
doopt tot Frenkie, omdat we deze naam beter bij ons 
vonden passen! 

We zijn dankbaar dat Heather en Paul zo goed voor 
hem hebben gezorgd. Thuis voelde het meteen 
goed. Frenkie wilde al direct bij ons liggen en spelen 
en hij oogde relaxed en vrolijk. We zijn meteen be-
gonnen met het aanleren van commando's, zoals 
wachten op het eten en op zijn plek blijven als wij 
eten, zi�en voor en �jdens de ritjes in de li� en zit-
tend wachten voordat we de straat oversteken. Hij 
pakte dit snel op, en dit gaf ons een gevoel van con-
trole en veiligheid. Het was pre�g dat HDM regel-

ma�g vroeg hoe het ging; het is toch spannend een 
hondje mee naar huis te nemen dat je niet kent en 
waarvan je niet weet wat hij het eerste levensjaar 
hee� meegemaakt.

Wandelen met Frenkie was wennen in het begin: zijn 
aandacht ging �jdens de wandelingen alle kanten op, 
behalve naar ons; hij rook allemaal nieuwe dingen en 
hoorde allerlei geluiden van het verkeer in onze 
buurt. Inmiddels is dit alles een stuk beter. Hij wan-
delt al veel los en hij rent graag achter een bal aan. 
Hij speelt leuk met andere honden, en is super lief en 
rus�g bij mensen en kinderen.

Sinds twee weken steekt het jach�ns�nct van Fren-
kie steeds vaker de kop op. Hij houdt van graven, 
achter vogels aan rennen en we vonden hem al eens 
met zijn kop in een konijnenhol. Op deze momenten 
neemt zijn ins�nct het over en luistert hij nog niet zo 
goed, daarom starten we binnenkort met een Jonge 
Honden Cursus.

Wij, maar ook vrienden, familie en voorbijgangers, 
zijn superblij met Frenkie. Het is een enorm lieve 
knuffelhond en hij straalt rust uit. Tijdens het wande-
len spreken mensen ons aan; hij is bijvoorbeeld al 
een �jdje geaaid door een meisje met au�sme. Ook 
een dementerende vrouw op het terras kwam bij 
hem zi�en om hem een �jdje te aaien. En hij is in 
onze buurt zelfs al herkend door iemand van HDM, 
heel grappig!

We zijn heel blij met de hulp van HDM en de begelei-
ding in het adop�eproces. Van het eerste telefoon-
gesprek tot de contacten en bezoeken tussendoor, 
en de nazorg. Wij hebben het ervaren als erg profes-
sioneel, warm, betrokken en zorgvuldig. 

Dankjulliewel!

Dingo wordt Frenkie

Na lang zoeken hee� Angie een opvangplekje gevonden 
bij haar zusje Sherry. 
De eerste intmoe�ng was even spannend, maar nu 
wijken ze niet meer van elkaars zijde. Angie kan nu goed 
tot rust komen en maakt grote stappen.

Groetjes van
Bonnie van de Akker

Angie



Kim van Beers met Mateo
vrijwilliger

Mijn naam is Kim van Beers en ik ben een nieuwe HDM-vrijwilliger. 

Sinds 12 februari woont Mateo bij mij. Ik ben dankbaar dat hij 
mijn leven iedere dag verrijkt en dat ik hem mag begeleiden naar 
een steeds meer zelfverzekerde, prach�ge, vrolijke avonturier. Hij 
vindt het echt heerlijk om samen met mij de hele dag buiten te 
zijn en nieuwe plekken te ontdekken.
Ik gun alle honden zoals Mateo een nieuw liefdevol thuis en 
daarom heb ik gereageerd op een oproep voor vrijwilligers. Als be-
middelaar heb ik, met de geduldige begeleiding van Annemiek, 
net mijn eerste werkzaamheden verricht en die smaken naar 
meer. Wat is het leuk en spannend om een hondje te mogen 
volgen!

De afgelopen week zijn Mateo en ik voor het eerst ‘op vakan�e’ 
gegaan, zodat we konden oefenen met het reizen met het open-
baar vervoer en met kamperen. Het reizen met de trein en bus 
gaat inmiddels goed, mits er niet teveel mensen langslopen. We 
wilden eigenlijk de laatste 20 km naar mijn familie wandelen, 
maar het reizen in de bus en trein, en vooral al die mensen in 
Maastricht, waren toch iets teveel voor Mateo, waardoor hij 
midden op een brug ineens geen stap meer wilde ze�en. Met een 
hele hoop geduld (stukjes worst hielpen zelfs niet meer), zijn we 
uiteindelijk naar een rus�g plekje gelopen en zijn we toch maar 
met de bus en auto verder gereisd. Daar eenmaal aangekomen, 
was hij weer helemaal hersteld en rende hij vrolijk door de grote 
tuin alsof er niks gebeurd was.

Ik heb bij mijn familie in België elke dag mijn tentje in de tuin op-
gezet, zodat Mateo hieraan kon wennen. Stapje voor stapje kwam 
hij dichterbij en ging hij zelfs meerdere keren tot in de voortent 
(dat is echt een hele presta�e voor hem. Hij is zo dapper… ik ben 
echt supertrots op hem). 
De komende �jd gaan we nog verder met het oefenen tot hij er 
echt helemaal in dur�. We gaan namelijk over een �jdje een pel-
grimstocht wandelen van Oslo naar Trondheim. Het wandelen 
hee� hij al heel goed onder de knie; ik heb het kamperen wat 
meer onder de knie, dus samen gaan we er wel komen!

Groetjes, Kim

Het witte hondje Rico was 10 jaar en de kleine Gordi 9 jaar oud 
toen we Happy Dog Maspalomas vroegen naar de oudste honden 
van de Stichting. 
Gordi was maandenlang in een dodingsta�on. Hij is naar ons geko-
men met een heel grote rugzak: heel bang en al�jd aan het 
grommen, in het bijzonder naar mannen. Nu bijna drie jaar later is 
Gordi een echt lief hondje, speels en vrolijk. 
Rico was heel goed opgevoed. Hij luistert heel goed. Zijn rugzak is 
klein. Hij is een beetje verlegen. Ik ben niet zeker waarom ook Rico 
in een asiel beland is. Maar ik ben blij deze twee om me heen te 
hebben: het zijn geweldige honden. 

En omdat nog veel meer honden het gouden mandje zoeken 
werken mijn man en ik nu ook als opvanggezin. Wij vangen honden 
op in ons huis tot een familie gevonden is die ze wil EN kan adopte-
ren. En mijn man doet huisbezoeken om te zien of de adoptanten 
echt geschikt zijn voor een bepaalde hond.

Groet, Conny

Rico en Gordi

Ik zag hem voorbij komen op de �-pagina van HDM en was op 
slag verliefd. Alles in mij zei: dit is mijn hond. Ik had al een 
Spaanse hond (herder / kwart Galco) maar toen ik Lito zag wist 
ik dat ik verder zou gaan met 2 honden. Heb Lito 13 - 14 maan-
den geleden 's nachts opgehaald op Schiphol vanuit Heerlen 
(Zuid-Limburg). Vanaf dag één was hij helemaal thuis bij ons en 
dikke maatjes met lichtend voorbeeld Kyrah. We hebben de af-
gelopen maanden samen enorm veel lange wandelingen ge-
maakt in het Zuid-Limburgse Heuvelland, de Voerstreek, Land 
van Herve, de Kempen, Wurmtal, Aachener Wald en de Eifel en 
Ardennen. 

Lito is een geweldig lieve stabiele hond die al�jd even blij, gek 
en vrolijk is. We zijn hele dikke maatjes. Bijzonder is ook dat ik 
de eerste 1,5 maand thuis gebleven ben met puppy Lito om 
hem heel intensief te begeleiden in zijn opvoeding en op zijn 
weg naar volwassenheid. Hij luisterde erg goed en is superlief. 
In het buiten- gebied loopt hij, net als Kyrah, al�jd los, van 
puppy af aan, waar dat verantwoord is. Soms is hij even weg 
maar als ik fluit en hem roep komt hij binnen no-�me aange-
rend. 

Ik ben enorm blij met m'n beslissing om Lito op te nemen in het 
roedel. Once you go Podenco, you never go back. Wat een ge-
weldig fijne hond!!!

Groetjes,
Reinhart

Dit is Carlito. 
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De gouden mandjes

We zijn natuurlijk weer honde-trots dat het ook de afgelopen maanden, door de fantas�sche inspanningen van ons gemo�veerde team, gelukt 
is veel honden uit Gran Canaria een nieuwe toekomst in Nederland te bezorgen. Hieronder als al�jd de foto’s van die bofferds. 
Herkent u ze misschien van onze facebook-pagina? (https://www.facebook.com/HappyDogMaspalomasNL)
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Ons eerste HDM hondje was Spike, 
een frans buldogje. Spike zijn rugzak-
je zat overvol, agressief naar mijn 
andere hondje Tank en op straat was 
het een duiveltje.

Na maanden zag je Spike veranderen en werd 
het een heerlijke knuffelkont, maar net toen 
het goed ging kreeg hij kanker en moesten we 
afscheid nemen. We hebben ontze�end veel 
geleerd van Spike.

We waren kapot van verdriet, nooit geen hond 
meer, we hadden onze oude Tanky nog, maar 
daar bleef het bij.

Tot we Buddy voorbij zagen komen: we waren op slag verliefd. Met HDM contact 
opgenomen: ja, Buddy mocht naar ons komen! We hebben Buddy op GC ook op-
gezocht maar helaas kon hij niet met ons mee terug vliegen.

Na, voor ons gevoel, lang wachten konden 
we hem van Schiphol a�alen.
Buddy is een geweldig lieve lobbes gewor-
den. In het begin wel angs�g voor bepaal-
de dingen, maar dat was snel over. De pup-
py-cursus vond ‘ie helemaal geweldig en hij 
was de beste, hij leerde erg snel.
Helaas bleek hij wel een probleem met zijn 
voorpoot te hebben, na drie opera�es en 
een plaat erin gaat het nu redelijk goed.

Na het overlijden van onze oude Tanky 
kwamen er twee pups op de site langs van 
HDM, en toen we die ook nog op GC bij Syl 
in het echt zagen... tja, kiezen was erg 
moeilijk.

We zijn een �jd met ze  bezig geweest, Syl is maar 
koffie gaan drinken, uiteindelijk is het Samba ge-
worden, nu Baily genaamd.

Baily leek als pup wat labrador-ach�g, maar is uit-
eindelijk een soort van slanke jachthond op hele 
lange poten geworden.

Baily nam ik als pup mee naar mijn werk, omdat zij dan 
niet alleen thuis was; dit ging zo goed! 

Ik werk in de gehandicaptenzorg met ouderen en Baily 
hee� iets in zich dat geweldig werkt met de cliënten.

Ze is rus�g, zo druk als ze thuis is. 
Cliënten maken contact met haar, van aaien, snoepje geven tot spelen met bal of 
touw. Ze gingen op haar le�en, zodat ik haar niet kwijt was. 

Een client die erg opzichzelf was, kwam 
met zijn laptop naast haar mand zi�en 
en ging slaapliedjes voor haar draaien.
Ze blij� nu wat vaker thuis, maar zodra ik 
op mijn werk de eerste uit bed haal, is de 
vraag "Waar is hondje nou?"

Het zijn twee heerlijke, lieve sociale 
honden geworden ieder met een eigen 
karakter.
Baily is nog lekker aan het puberen, duikt 
ook lekker spontaan het water in �jdens 
wandelen, dat mag, maar gaat tegen-
woordig achter de eenden aan en is 
moelijk te stoppen.

Ik sta dan te zwaaien met mijn overheer-
lijke plak worst en te roepen als een mal-
loot, om haar te lokken, tot hilariteit van 
omstanders, maar ik zie dat haar drang 
naar eend met de dag groter gaat 
worden.

Buddy wil van geen waterspat weten, 
maar duikt graag de bosjes en hoge 
rietvelden in op onderzoek naar eet-
baar spul.

Twee geweldige kanjers zijn het, waar 
wij onze�end van genieten.

door Janine en Wim Vuur

Het ware ‘Vuur’

Buddy in de shelter op GC



Bestel via 
SponsorKliks
en steun onze 
hondjes!

Met SponsorKliks kan je een 
financiële bijdrage leveren aan 
Happy Dog Maspalomas zonder dat het jou een cent extra kost!

Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en wij ontvangen hier-
voor geld. Ook doen er grote webwinkels als Bol.com, Coolblue, 
Booking en Expedia mee. Een percentage van het aankoopbedrag 
gaat naar ons en - nogmaals - het kost je niets extra!

Maar er doen ook honderden andere winkels mee! Denk bijvoor-
beeld aan winkels die huishoudelijke ar�kelen verkopen, of kle-
ding, hobby-ar�kelen, dierbenodigdheden en vergeet je online 
aankopen bij de supermarkten niet! Te veel om op te noemen. 
Bekijk – als je op de link hebt gedrukt – alle deelnemende winkels 
eens rus�g, wie weet doe je nog wat leuke ideeën op!

Wil je op deze manier bijdragen aan het welzijn van onze hondjes, 
gebruik hiervoor dan deze link:

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?-
club=9157&ref=banner&cn=nl&ln=nl&fbclid=IwAR3j5KzcyEUDl0H
X4S8spGl1zj7PmSiSbq9JiefP3lYKQjjseIyekBzQNz4

en klik vervolgens op het logo van de winkel.

Hoe het werkt? Heel simpel!
De deelnemende webwinkels betalen een commissie voor elke 
bestelling van een klant die via SponsorKliks.com komt. 75% van 
deze commissie wordt gestort op onze bankrekening.
Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via 
SponsorKliks.com naar de site van Bol, je betaalt hetzelfde. Alleen 
in het laatste geval keert Bol.com naar SponsorKliks een commis-
sie uit en profiteren wij hier direct van!

Let op: geen commissie op boeken
In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs, hierdoor mag 
geen commissie op boeken worden gegeven.

Noch SponsorKliks, noch Happy Dog Maspalomas weet wie er iets 
hee� besteld, je hoe� namelijk niet in te loggen. SponsorKliks 
weet alleen bij welke webwinkel iets is besteld, voor welk order-
bedrag en dat de commissie voor Happy Dog Maspalomas is be-
doeld. Dat weten ze omdat je via een klik op SponsorKliks naar de 
betreffende webwinkel bent gegaan. Omdat SponsorKliks alleen 
registreert dat er via hun een bestelling is geplaatst en niet 
bekend is wie deze bestelling hee� gedaan, is het erg belangrijk 
dat je de bestellingen, die je online doet, alleen via Sponsorkliks 
laat lopen: een rechtstreekse bestelling die je bij Bol.com doet, 
levert Happy Dog Maspalomas niets op.

Wij bedanken iedereen die via SponsorKliks bestellingen hee� 
gedaan, doet, of gaat doen en er daardoor voor zorgt dat er 
extra geld beschikbaar komt voor onze lieve hondjes!

Donaties 2022
Tot nu toe ontvingen wij in 2022 de volgende bedragen aan dona�es:

Adoptie op afstand:      januari   € 615,-
               februari  € 230,-
               maart   € 420,-
               april   € 540,-
Algemene sponsoring:     januari  € 475,-
               februari  € 315,-
               maart   € 170,-
               april   € 435,-
Wij bedanken iedereen van harte voor de bijdragen!




