De Stichting Fue rtedogs is op zoek naar sponsore n om de hondenopvang van Elke Kaaskoope r op Fuerteventura
financieel te onde rsteunen. Uw steun is erg hard nodig en kan bijvoorbee ld door één of meerde re van de 47
momenteel aanwez ige hondjes op afstand te adopteren. Dit kan al vanaf € 5 per maand. U kunt er echte r ook voor
kiezen om een castratie of s terilisatie te s ponsoren danwel een éé nmalige bijdrage in onze dagelijkse koste n te doe n of
om één van de projecten ter verbe tering van de hondenopvang financiee l te onderste unen. U kunt natuurlijk ook
besluite n om éé n van de fincahonden een definitief thuis te geven door de betre ffende hond te adopte ren.

"You cannot save the dogs of the world, but you can save the world of one dog!"
De meeste hondjes bij Elke komen uit één van de 3 op Fuerteventura aanwezige dodingstations of zijn
op het te rrein van de opvang achte rgelaten. Deze vaak noodlijdende hondjes worden door Elke met
liefde opgenomen, behandeld en voorbere id op ee n bete r leven elde rs. Helaas zitte n er soms ook
getraumatiseerde of mishande lde hondjes bij die veel tijd nodig hebben om te he rstellen. Sommige van
deze honden zullen de rest van hun leven bij Elke blijven omdat ze zodanige schade hebben opgelopen
dat ze niet meer te herplaatsen zijn. Op de finca van Fue rtedogs kunnen deze gewonde hondenz ieltjes dan tot rust
komen en hopelijk wat van hun verloren vertrouwen terug winne n. Juis t voor deze honde n zijn afstandsadopties zo van
belang.
Honden in Spanje en dus ook op Fuerteventura leven vaak onder barre omstandighe den. Vooral de
Podenco Canario, de voor de Canarische Eila nden z o kenmerkende jachthond, heeft het zwaar te
verduren. Gedurende 12 zondagen per jaar mag er gejaagd worden. De rest van het jaar worde n deze
honden verwaarloosd, liggen ze te vegeteren aan te korte kettingen zonder besche rming tegen de felle
zon, met te weinig of zelfs geen water e n / of voer. Vaak sterven ze aan de ketting of overlijde n ze door
een gebrek aan voorbereiding en training of worden ze als de prestaties uitblijven zonder pardon afgeschoten,
opgehangen, in brand gestoken of gewoon e rgens achte rgelaten.
Alle honden die op straat dwalen worden door speciale hondenvangers van de gemeente gevangen en
in een van de centra gestopt. Ook de mensen die hun hond niet meer willen, kunnen deze zo afgeven
bij één van de dodingstations. Afhankelijk van het aantal honden worden ze dan gewoonlijk na 10 tot
20 dagen zonde r pa rdon afgemaakt, meestal op een dieronvriendelijke wijze.
Op onze inte rnetsite, http://www.fuerte dogs.com, vindt u mee r informatie over onze stichting, de hondjes e n de stand
van zaken rondom de finca (oude boe rderij). Ook kunt u hier een overz icht vinden van absoluut noodzakelijke
behoeften e n de verschillende opties voor onde rsteuning. Wij waarde ren uw hulp enorm en ie dere gedoneerde e uro
wordt ingezet om de noodlijdende honden op Fuerteventura ee n bete r leven te kunne n geven.
Stichting FUERTEDOGS hoopt dat u z ult besluiten tot een bijdrage en ons daarmee te helpen bij onze missie:

“a better dog life on Fuerteventura!”
Met vriendelijke groete n,
STICHTING FUERTEDOGS
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