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ALAS Rescue Team

INLEIDING
2010 zit er bijna op en dus is het weer tijd om terug te kijken.
Bij het samenstellen van dit jaarverslag, realiseerde ik me pas goed wat een werk we het
afgelopen jaar hebben verzet!
Wat een mooie dingen we hebben bereikt / meegemaakt, maar ook een aantal verdrietige …
Toch kunnen we met een goed gevoel terug kijken op 2010.
Veel kijk/leesplezier!
Marian

TRANSPORTEN
Totaal kwamen er in 2010 kwamen er 156 (2009: 133) honden naar Nederland.
Er werden 154 (2009: 114) honden geadopteerd.
Helaas kwamen er 20 honden (2009: 24) terug van hun eigenaar (ook vorig jaar geadopteerde
honden). 16 van hen (2009: 15) zijn inmiddels herplaatst.
Asiel
Vic
Vicenta
Segovia
Marise Checa
Beatriz / Madrid
Maria / Villena
Peniscola
Jaen
Rosa

Aantal
51
28
24
17
17
11
4
2
2

Tabel - Honden verdeeld over de diverse asiels

OVER DE WEG
Er arriveerden vier transporten
over de weg: op 7 maart,
9 mei, 30 augustus en
14 november.

DOOR DE LUCHT
We haalden acht keer
honden met het vliegtuig
naar Nederland:
op 24 januari, 23 april,
9 mei, 21 juni, 21 en 26 juli,
3 en 16 oktober
(6 keer in 2009).
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SPECIALE TRANSPORTEN
April: Roni komt naar Nederland
Op 23 april arriveerde Roni in
Nederland.
Zijn adoptant, Clementine, was
verliefd geworden op zijn foto.
Anna kon hem voor haar mee
nemen.
Antoinette en Ed reden naar de
ontmoetingsplaats om Roni aan
Clementine over te dragen.
April: Marian bezoekt Vicenta / Marise Checa

Teamlid Marian reisde in april naar
Vicenta in Caudete.
Zij bezocht asiels in Ibi en Cehegin en de
Spaanse gastgezinnen in Caudete.
Zij bracht 3 pups uit Cehegin (Pipo, Pepa
en Popins) en 1 van Vicenta (kleine Lily)
mee terug naar Nederland.
Juni: Wendy en Erwin nemen 4 honden mee op de terugreis van hun vakantie
Gastouders Wendy en Erwin
namen vanuit hun vakantie vier
honden mee van Vicenta:
Isabel, Nika, Tina en Rocko.
Zelf vingen ze Isabel op, de
andere honden werden door
andere gastgezinnen
opgevangen.
Juni: Anna brengt 5 honden voor ons naar Nederland
In juni nam Anna opnieuw
honden voor ons mee:
7 deze keer.
Antoinette en Ed reisden naar
Duitsland om hen op te halen.
Helaas ontsnapte 1 van hen:
Chipi … Wij hebben hem tot
ons grote verdriet nooit meer
terug gevonden.
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Augustus: 2 kanjers van pups komen naar Nederland
Op 22 augustus kwamen
Arwen en Frodo naar
Nederland. Zij werden
gebracht door Mercedes.
Twee kanjers van pups die
heel snel een fijn plekje
vonden!

Oktober: Erik en Mieke vliegen naar Segovia

BIJZONDERE VERHALEN

In juli werd een doos met
10 pups voor de poort van
het asiel in Segovia gezet.
Drie van hen werden in
Spanje geadopteerd.
Toen Erik en Mieke dit
verhaal hoorden, boden ze
aan hen in huis te nemen.
In oktober gingen ze zelf
naar Segovia om er 4 op te
halen. De laatste 3 kwamen
mee met het transport in
november.

Pira
Kleine Pira werd aangereden door
een vrachtwagen. Hij lag bijna een
hele dag, zwaar gewond, langs de
kant van de weg.
Anna (segovia) bracht hem naar de
dierenarts die helaas zijn pootje
moest amputeren.
Na een oproep op de site, meldde
zich een adoptant en konden wij
hem naar Nederland brengen.
Ulm: een kleine „runner‟

Kleine Ulm bezorgde zijn gastgezin de schrik van hun leven! Hij ontsnapte al op de eerste dag
uit hun tuin.
Alles werd ‘uit de kast getrokken’ om hen te vinden. Het hele dorp hielp mee, teamleden en
andere gastouders hielpen het gastgezin om Ulm te vangen …
Uiteindelijk hebben we een vangkooi gekocht en die op de plaats waar hij vaak werd gezien,
neergezet. Binnen een paar uur zat hij erin!
En het gastgezin, tja, dat kon Ulm niet meer laten gaan en adopteerde hem ….
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September: een noodkreet uit Peniscola
In september belde Eddy.
Hij woont in Peniscola en zag
vlak voor zijn ogen hoe een
mama met haar 3 pups uit een
auto werd gegooid …
Hij had van ALAS gehoord via
zijn schoondochter en vroeg of
wij wilden helpen.
Wij besloten een uitzondering
te maken.
Eddy heeft ze opgevangen tot
ze in november naar
Nederland konden komen.
Juliette ving het hele gezin op!

PR AKTIVITEITEN

In mei stonden Karin en Jolanda met een kraam op de
Country Fair in Poortvliet.

In juni hadden we weer
een kraam op de open dag
van het CVAB.
Alle teamleden waren van de
partij. Een leuke dag!
En Sirka werd ter plekke
geadopteerd!
Voorjaarswandeling
Op 6 juni organiseerde we
een voorjaarswandeling voor
gastgezinnen, adoptanten en
vrienden.
Er namen ca 65 personen
en 40 honden deel.
Een geslaagde dag!
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DIVERSE AKTIVITEITEN
Workshop voor gastgezinnen.
In februari organiseerde we een workshop voor gastgezinnen en huisbezoekers.
Els van de Berg vertelde iets over de methode Jan Fennell.
Het team gaf nog wat praktische info over opvang en huisbezoeken.
Vrienden van ALAS
We hebben 42 VRIENDEN VAN ALAS. Dat zijn er 5 minder dan in 2009.
Huisbezoeken
Er werden in 2009 125 huisbezoeken afgelegd.
Zowel adoptanten als huisbezoekers zijn positief.
(In de teamvergadering van 2010 werd besloten de huisbezoeken binnen een half jaar af te
leggen. Na 2 maanden bleek qua tijd niet haalbaar).
Het Team
Het Team vergaderde 4 keer: op 20 februari, 3 juli, 21 augustus en 25 oktober.
Plannen voor 2011
In 2011 zetten we onze aktiviteiten met hetzelfde enthousiasme voort.
‘Speerpunten’ zijn:
- uitbreiden vriendenbestand
- scholing gastgezinnen
- organiseren voorjaarwandeling

ZIJ HIELPEN ONS HONDEN HELPEN
WIJ HADDEN NIETS VAN DIT ALLES KUNNEN REALISEREN ZONDER DE HULP VAN
- onze ADOPTANTEN
- onze GASTGEZINNEN
- onze HUISBEZOEKERS
- de VRIENDEN VAN ALAS
- de FREE LANCERS – Erik en Mieke - die het team ondersteunen
- onze DONATEURS en SPONSORS
- Els van de Berg die onze gastgezinnen ondersteunt met advies ten aanzien van hun
opvanghond
- Cok en Angeline van het CVAB in Tholen, voor hun gastvrijheid (ook tbv de honden die dit
jaar bij hen een tijdelijk thuis vonden)
- alle mensen die spullen inzamelen voor ALAS (zoals bv Yvonne Yolkes de Beer, Tineke
Sanders, Bertha Hoekman)
- de chauffeurs op de transporten naar Spanje
- transportbedrijf van Oort die ons korting op de huur van de vrachtwagen geeft
- al diegenen die hierboven onverhoopt niet staan vermeld en hun steentje hebben
bijgedragen.
En, last but not least, onze Spaanse helden
Jolanda, Encarna en Beth (Barcelona), Maria (Villena), Beatriz (Madrid), Ana (Segovia),
Vicenta (Valencia), Victoria (Burgos), en het team van Marise Checa (Cehegin).
Onze bewondering voor hen is groot!
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