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OPVANG GEZINNEN 

In 2018 heeft S.O.S. Strays weer vele Spaanse en Griekse honden aan een liefdevol thuis weten 
te helpen. Dit is mede mogelijk dankzij de fantastische inzet van onze opvanggezinnen. Onze 
opvanggezinnen geven voor een aankomst aan of zij beschikbaar zijn en wat voor soort hond 
zij willen opvangen. 

Een opvanggezin kan aangeven of zij een reu of teef willen, of de hond klein van formaat moet 
zijn of dat ze juist een grote hond willen opvangen. Ook de voorkeur voor de leeftijd kan 
aangegeven worden. Het opvangen van een pup vraagt een andere inzet dan het opvangen 
van een oudere hond. Gelukkig bestaat er binnen onze opvanggezinnen een diversiteit aan 
voorkeuren, waardoor wij bij iedere aankomst ook een diversiteit aan honden kunnen laten 
overkomen. 

Binnen het opvanggezin wordt een goed beeld gevormd over het gedrag en karakter van de 
hond. Het opvanggezin bekijkt welke situatie het beste past bij de hond en hoe de hond op 
verschillende situaties reageert. Hoe reageert de hond buiten, hoe is het contact met andere 
honden en kan de hond met een kat in huis samenleven, is de hond rustig in huis of juist heel 
energiek? Allemaal vragen die door het opvanggezin goed worden bekeken en uitgetest. Aan 
de hand van een vragenlijst maakt het opvanggezin een verslag hoe het gaat met de hond en 
stuurt regelmatig een update als er belangrijke ontwikkelingen zijn. 

Met deze informatie kunnen wij er voor zorgen dat er een goede match wordt gemaakt met de 
eventuele adoptant. Een hele energieke hond past niet bij iemand die op zoek is naar een rustig
hondje en iemand die een kat in huis heeft, moet geen hond adopteren die de kat achterna zit. 
Ieder opvanggezin wordt gekoppeld aan een contactpersoon (CP) die dagelijks in contact staat 
met het opvanggezin. 

Deze contactpersoon zorgt ervoor dat de informatie wordt verwerkt in een beschrijving van de 
hond (het CV) en stuurt dit CV door naar onze vrijwilligers die met de honden adverteren. Ook 
helpt de contactpersoon een opvanggezin bij eventuele problemen die zich voordoen. De 
contactpersoon is verder het eerste aanspreekpunt voor potentiële adoptanten. 

Onze opvanggezinnen bevinden zich zowel in Nederland als België en zijn heel divers qua 
samenstelling: van jong tot wat ouder, met of
zonder kinderen, met of zonder andere
honden etc. Vast staat dat wij erg blij zijn met
de enorme inzet en het enthousiasme van
onze opvanggezinnen! 

Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar nieuwe
opvanggezinnen. Wil je geheel vrijblijvend
informatie ontvangen wat het inhoudt om
opvanggezin te worden? Stuur dan een mail
naar Elvira (elvira@sos-strays.nl). Zij kan je
alles vertellen over dit fantastische werk en
hoe dankbaar het is om een hond op weg te
helpen naar een nieuw leven.

mailto:elvira@sos-strays.nl


OVERZICHT ADOPTIES   2018 

Hieronder ziet u een overzichtje van het aantal honden dat in 2018 een thuis mocht vinden, 
uitgesplitst naar de asielen waar zij vandaan kwamen. 

HERKOMST AANTAL
WAARVAN:

10+ SC

 ADOPTALO.COM – MADRID 18

 LA PROTECTORA – AVILÉS    59 * 8

 REFUGIO CANINO TORRES 43 7 3

 ALMA ANIMAL ASTURIAS – MIERES 8

REFUXIO DE BANDO – SANTIAGO 44 7

 ALBERGUE MUNICIPAL DE OVIEDO 3 1

 ALBERGUE DE SAHAGÚN 2

 GRIEKENLAND: KRETA / ATHENE 28 1

 OVERIGE 0

 HERPLAATSINGEN 23 1

 TOTALEN 228 25 3

* waarvan 2 honden geplaatst buiten de stichting

10  + PROJECT

Wij zijn blij dat er met elk transport enkele senioren, onze 10+ ssers, meereizen op weg naar een
nieuwe toekomst. Dit zijn honden die al flink op leeftijd zijn maar daarom niet minder recht 
hebben op nog een liefdevol thuis. Niets is zo triest dan overbodig, ongewild en alleen te 
moeten sterven in een overvol Spaans asiel. 

In 2018 hebben er 25 oudjes een thuis gevonden in Nederland of België. We zijn blij om te 
merken dat ook de 10+ ssers nog echt wel in trek zijn en dat er nog genoeg mensen zijn die juist
een oudere hond een kans willen geven. 

Sommige van hen leefden al jaren in een asiel, anderen hadden een thuis in Spanje maar 
werden op hun oude dag gedumpt of verlaten. Gelukkig mogen we ervaren dat deze oudjes 
nog veerkrachtig genoeg zijn om de reis en de hele verandering aan te kunnen. 

Zoals dit jaar de honden van La Luz, hier zaten ook 4 10+ssers bij die na een leven lang ellende 
nu genieten van een heerlijk leven als huishond alsof ze nooit anders gewend zijn geweest.

De honden krijgen een medisch onderzoek om zeker te zijn dat ze sterk genoeg zijn om de reis 
en verandering aan te kunnen. En in bijna alle gevallen gaat dit ook goed. 
Helaas was er dit jaar ook een heel triest geval.

10+ sser Matu heeft waarschijnlijk tijdens de reis naar Nederland een hersenbloeding gekregen 
en heeft nog slechts 3 dagen geleefd bij zijn nieuwe baasjes. Een grote schok en verdriet voor 
alle betrokkenen. Zoiets wil je niet meemaken en zet je zelfs aan het denken.



Maar toch, als je dan kijkt naar al die andere oudjes die het wel goed doen en vaak nog jaren 
optimaal genieten van hun nieuwe leven, dan maakt dat het toch zeer de moeite waard. 

Dus ook in 2019 hopen we weer voor diverse senioren een gouden mandje te vinden!
Hieronder de 25 oudjes die in 2018 een thuis gevonden hebben: 

ADAM IIADAM II ANDY S.ANDY S. ARMANDINAARMANDINA BLAYBLAY BOOKBOOK

BUMERBUMER CALMA S.CALMA S. CANDIDOCANDIDO CATICATI CHARLEY S.CHARLEY S.

GAÑOGAÑO GRIEGOGRIEGO LOENALOENA MATU  †MATU  † MAZORCAMAZORCA

NERO G.NERO G. PACA IIIPACA III PISTACHEPISTACHE PIRRIPIRRI RUCHIRUCHI

SIDRIÑOSIDRIÑO SOBREIRASOBREIRA TAYMATAYMA TEODOSIOTEODOSIO TURCOTURCO

HAPPY END

Het afgelopen jaar zijn er in totaal 583 updates over onze geadopteerde honden 
binnengekomen, variërend van de simpele mededeling: 'het gaat goed met onze …' 
tot uitgebreide verslagen met tientallen foto's. 



Over de pups ontvangen we meerdere updates per jaar, over de volwassen honden eens per 
half jaar of eens per jaar. In de maand december komen de meeste mails binnen, veelal 
kerstkaarten met een mooie foto van de geadopteerde honden. 

Alle mails worden met interesse gelezen, naar de contactpersoon en het opvanggezin gestuurd
en – na vertaling –  ook naar de asielen in Spanje en Griekenland. Niet alle updates komen op de
pagina Happy End, soms willen adoptanten dit niet en is de update alleen voor de betrokken 
vrijwilligers bedoeld.

De vrijwilligers vinden het geweldig om te zien hoe het de honden bij hun nieuwe baasjes 
vergaat. De verwaarloosde pups of (jonge) honden die zij gered of opgevangen hebben, 
genieten zichtbaar van hun leven als geliefde huishond. Sommige 10-plussers slechts een paar 
jaar, maar dit zijn kostbare jaren omdat zij (sommige honden zelfs voor het eerst!) veilig in een 
warm huis mogen wonen. 

Hieronder ziet u foto's van twee van 'onze' oudste honden. Het betreft Vivo, voorheen Alfa – 
foto links - uit Griekenland van 16 jaar, die als pup is geadopteerd, en Heno – foto rechts – uit 
Spanje van 17 jaar, die als 10+sser werd geadopteerd na een verblijf van vele jaren in het asiel. 
Beiden genieten nog volop van hun oude dag, en daar doen we het uiteindelijk voor.

AHA PROJECT

Via ons project ‘Adopteer een Hond op Afstand’ hebben we in 2018 de asielen van Santiago en 
Torrelavega (Torres) ondersteund. Het AHA project heeft 2018 kunnen afsluiten met 57 
adoptanten op afstand. 

In 2018 zijn er in totaal 15 nieuwe honden in het AHA project gekomen, waardoor het totaal 
aantal honden rond de 20 is gebleven. Gedurende het jaar hebben 11 honden het geluk gehad 
dat zij alsnog geadopteerd zijn, de meesten na een jarenlang verblijf in het asiel. Van deze 
honden zijn er 6 in Spanje geadopteerd, 4 in Nederland (waarvan 3 via ons 10+ project) en 1 in 
het Verenigd Koninkrijk. 1 hond is overleden. In totaal 12 honden zijn dus uit het AHA project 
gegaan.  Eind 2018 namen er in totaal 21 honden deel aan het AHA project: 13 honden uit het 
asiel van Santiago en  8 honden uit het asiel van Torrelavega.



In totaal hebben we de volgende bedragen aan de asielen kunnen overmaken:
Santiago: €  2.999,==
Torrres: €  2.730,==

Deze bedragen zijn volledig gesponsord door de adoptanten op afstand. Hartelijk dank! 
Het AHA project blijft een enorme steun voor de zorg aan de honden die door een chronische 
ziekte, ouderdom of gedragsproblemen nauwelijks tot niet adopteerbaar zijn en een 
maandelijkse blijvende (zware) financiële last betekenen in de asielen.  

Voor een aantal honden zijn we nog op zoek naar adoptanten op afstand, zoals de honden op 
de foto's hieronder: Morgan van asiel Torres en Pizarrin van asiel Santiago.  Er is nog niemand 
die hen steunt op afstand. 

Op onze website kunt u meer info vinden over het AHA project.

BLIJE RIJDERS

In 2018 is het aantal vrijwilligers , die d.m.v. het maken van de “blije ritten” een bijdrage willen 
leveren aan een fijne ,nieuwe toekomst voor onze honden, gestegen naar 58! Helaas wachten 
nog enkele blije rijders op hun eerste rit. 

We proberen hiermee rekening te houden bij onze planning “blij rijden”. De planning is 
natuurlijk afhankelijk van de woonplaats van de opvanggezinnen en de blije rijders. Dank aan 
iedereen die vaak weer, wind en files hebben getrotseerd en soms heel veel kilometers hebben 
moeten rijden om onze honden bij hun opvanggezinnen te kunnen brengen. 

Ook de blije rijders die de vele goederen bij donateurs hebben opgehaald willen wij ontzettend 
bedanken. Zonder jullie inzet zou het allemaal niet lukken. 

Wil je graag de blije rijders ploeg willen versterken, neem contact op met Marleen op mailadres:
marleen@sos-strays.nl 

mailto:marleen@sos-strays.nl
http://www.sos-strays.nl/nederlands/project_aha.html


ADVERTEERDERS

Dankzij de inzet van onze adverteerders hebben in 2018 vele honden een warm thuis gevonden 
in Nederland & België. Ook het adverteren van onze honden op Facebook is een goede 
aanwinst. Dank aan alle adverteerders voor de fijne samenwerking!

FACEBOOK

U kunt ons ook vinden op facebook: S  tichting S.O.S. Strays en tevens kunt u op facebook ook 
onze honden ter adoptie vinden in de groep:  A  doptie honden Sos-strays

GOEDEREN

Het goederen aanbod in 2018 was weer overweldigend. Het aanbod was soms zo groot dat de 
goederen zelfs enkele maanden bij donateurs in opslag moesten blijven staan tot een latere 
aankomst, super bedankt hiervoor. Na elke aankomst vertrok de vrachtauto weer met een  
maximaal toegestaan gewicht aan lading richting Spanje. Dank hiervoor aan alle gulle gevers.

Voor het aanmelden van goederen, groot en klein, kunt u contact opnemen met Marleen via 
mailadres: goederen@sos-strays.nl 

mailto:goederen@sos-strays.nl
https://www.facebook.com/groups/1619347604975818/
https://www.facebook.com/groups/1619347604975818/
https://www.facebook.com/sosstrays/
https://www.facebook.com/sosstrays/


WEBSITE EN NIEUWSBRIEF

De website van de stichting bestaat sinds 2009, dit jaar alweer 10 jaar.
Hoewel de site doet wat hij moet doen, beseffen we dat het een verouderde website is. 
Het kan tegenwoordig allemaal een stuk mooier, geavanceerder en interactiever. Het is dan 
ook goed om met onze tijd mee te groeien. 

Daarom zijn we ons aan het oriënteren om over te stappen naar een ander systeem met een 
nieuwe website, inclusief webshop, mogelijkheid tot online doneren, geïntegreerd met social 
media, foto gallerys, etc. We hopen in de loop van 2019 onze nieuwe website te kunnen 
lanceren. Tot die tijd zal de oude website gewoon bereikbaar blijven. 

Sinds de nieuwe wet op de privacy ondervonden we problemen met het versturen van onze 
nieuwsbrieven. Dit gaat niet meer op de reguliere wijze via de mail. Daarom zijn er dit jaar maar 
een paar nieuwsbrieven verstuurd. Met de overstap naar een nieuwe website zoeken we een 
host die het versturen van nieuwsbrieven ook weer mogelijk zal maken.  

WEBSHOP

De webshop heeft helaas in 2018 een verlies van € 279,76. We hebben in 2018 een grote 
investering gedaan in aankoop voor merchandise artikelen van S.O.S. Strays , T-shirts en andere
artikelen zijn binnenkort verkrijgbaar in de webshop.

Helaas was er dit jaar geen S.O.S. Strays jaarkalender 2019, i.v.m. technische problemen konden
er geen mails aan grotere groep verzonden en/of ontvangen worden. Ook het niet kunnen 
doorgaan van onze jaarlijkse reünie zorgde voor een daling van de verkoop. Op naar een goed 
verkopend 2019! 

HERPLAATSINGEN

Ondanks de zorgvuldige adoptieprocedure, waaronder een uitgebreide screening van de 
adoptant(en) en de kennismaking met de hond in het opvanggezin, komt er helaas ook nog wel
eens een hond bij ons terug.

Zoals in het adoptiecontract is vastgelegd mag een hond die herplaatst moet worden, niet 
zonder schriftelijke toestemming van S.O.S. Strays aan derden worden overgedragen. In 2018 
heeft S.O.S. Strays 23 honden ter herplaatsing aangeboden gekregen. 

Eén van de redenen dat een hond herplaatst moet worden is bijvoorbeeld vanwege een relatie 
beëindiging. Maar ook de gezondheid van een adoptant kan een reden zijn. Daarnaast hebben 
we te maken met bepaald gedrag van de hond waarmee de adoptant te maken krijgt, waar- 
door een hond niet meer kan blijven. 

In het laatste geval proberen we natuurlijk om te kijken of de adoptant nog open staat om met 
begeleiding van onze afdeling nazorg aan de gedragsproblemen te werken. Veelal is dit niet het
geval omdat de spreekwoordelijke grens al is bereikt en de adoptant feitelijk te laat aan de bel 
heeft getrokken. We blijven als organisatie dan ook benadrukken om bij gedragsproblemen 
direct onze hulp in te schakelen, ook al lijkt het voor de adoptant een kleinigheid. In een enkel 
geval heeft begeleiding geen zin, bijvoorbeeld als de hond een killersinstinct richting de 
aanwezige kat blijkt te hebben.



In bepaalde gevallen komt het voor dat de hond gelukkig binnen het netwerk van de adoptant 
herplaatst kan worden. S.O.S. Strays neemt dan contact op met de eventuele nieuwe 
adoptant(en) en beoordeelt of deze nieuwe situatie passend is bij de hond. Is dit het geval, 
wordt de hond middels een nieuw adoptiecontract op naam van de nieuwe adoptant(en) 
gezet. 

In alle andere gevallen wordt er een passend opvanggezin gezocht. Dit gebeurt op basis 
van een herplaatsingsformulier waarin de adoptant die afstand van de hond wil doen, een 
uitgebreide omschrijving van het karakter en het gedrag van de hond geeft. Het zoeken naar 
een passend opvanggezin heeft soms even tijd nodig waar de adoptant dan ook rekening mee 
moet houden.

In noodgevallen blijkt dat het team van vrijwilligers altijd bereid is mee te denken en in te 
springen. Toen er in 2018 acuut drie mastins (zeer grote honden) herplaatst moesten worden 
vanwege een relatie beëindiging, was er binnen een paar uur voor alle drie honden opvang 
geregeld. Hiervoor was een noodoproep op onze (besloten) vrijwilligers pagina op facebook 
voldoende.

Bijna alle 23 honden die in 2018 ter herplaatsing zijn aangeboden, hebben weer een fijn nieuw 
huis gevonden. Voor drie honden zijn wij nog op zoek.

EUREKA

Een absoluut dieptepunt in 2018 was de vermissing van Eureka, het kleine zwart-witte teefje uit 
Madrid. Ze arriveerde per vliegtuig in oktober en werd door één van onze vrijwillige rijders naar 
haar opvanggezin gebracht.  Helaas is ze van daaruit in een onbewaakt ogenblik in paniek 
ontsnapt en kregen we een telefoontje wat niemand wil krijgen zogezegd. 

Die avond hebben we haar vermissing gelijk aangemeld bij zo ongeveer alle instanties die actief
zijn op dit gebied en hebben we een plan gemaakt hoe we haar terug konden vinden. Eén van 
de belangrijkste zaken bij een vermissing is mensen op de hoogte brengen en dus  werden 
flyers gemaakt en opgehangen, uitgedeeld , in brievenbussen gestopt enz. en gingen mensen 
van ons team in de omgeving zoeken. We hoopten dat we haar snel zouden vinden of in ieder 
geval zien zodat we een beeld hadden of ze zich nog in de omgeving ophield.  

Het was slecht weer en ons hart brak bij de gedachte aan dat kleine hondje wat letterlijk en 
figuurlijk de weg kwijt was, moederziel alleen buiten  in de regen en kou.  Helaas werd ze die 
dag niet gezien en ook de dagen daarna was er geen spoor van haar! 

En toen opeens op een avond kwam er een zichtmelding : Eureka was gezien op korte afstand 
van de plek waar zij was ontsnapt!  Eén van onze medewerksters reed (veel te hard) naar die 
plek, maar de duisternis hiep uiteraard niet.  Maar ze was gezien en dat betekende allereerst 
dat ze nog leefde en bovendien dat ze zich nog steeds in dezelfde omgeving bevond. 

Die avond stelden we een zoekteam in: een deel van onze groep kwam de volgende ochtend al 
vroeg (van heinde en ver) om te komen helpen. Het belangrijkste doel was natuurlijk om haar 
te pakken te krijgen, maar aangezien wij vermoedden dat het hondje in “vlucht modus” was 
spraken we af om beslist niet achter haar aan te gaan jagen. Beter was het om in kaart te 
brengen waar Eureka zich precies ophield en of ze schuilplekken zou hebben tegen de 
weersomstandigheden.  

Die dag hebben we haar twee keer gezien en kregen we diverse zichtmeldingen van boeren en 
bewoners uit de buurt, maar helaas was ze inderdaad totaal onbenaderbaar.  Zodra ze ook 



maar iemand in de verte zag lopen, ging ze er als een speer vandoor.  Het was overduidelijk dat 
dit niet op een gewone manier zou gaan lukken en ik geef eerlijk toe dat het hart ons in de 
schoenen zonk. 

Maar we waren vastbesloten om dit kleintje veilig terug te krijgen en hebben daarom een paar 
voederplekken gemaakt zodat ze wat te eten had en er zijn vangkooien geplaatst.  Die 
vangkooien zijn nog een heel gedoe: je bent namelijk verplicht om deze om de zoveel uur te 
controleren (ook ’s nachts), dus dat vroeg nogal wat organisatie.  De eerste dagen hadden we 
om de haverklap een kat in de kooi en één keer zelfs een egel.  Uiteraard zijn zij direct weer  
vrijgelaten en hebben we ander voer, wat minder aantrekkelijk voor katten schijnt te zijn, in de 
vangkooi gedaan.  

We wisten dat Eureka vangen met een vangkooi zo goed als zeker onze enige kans zou zijn en 
dat we vooral geduld moesten hebben en zo gingen vele dagen voorbij. Soms zagen we haar, 
maar ook vele dagen was er geen enkele zichtmelding.  Ook was er soms duidelijk gegeten van 
voerplekken en aan de sporen (we hadden iets gestrooid) eromheen konden we aflezen dat 
een kleine hond er gelopen had. 

Een speurhond werd ingezet en die had gelijk haar geur te pakken,  hij liep grotendeels de 
route waarvan wij wisten dat Eureka er geweest was en….  hij leidde ons naar een plek waar 
duidelijk sporen waren dat Eureka er geslapen had.  Ook daar hebben we dus een voerplek 
gemaakt.  Onze hoop groeide weer. 

Het is onmogelijk om te beschrijven hoe de hele ploeg meeleefde in deze tijd en hoeveel 
invloed haar verdwijning op ons allen had. Het beheerste zo ongeveer alles en menigeen heeft 
nachtenlang niet of nauwelijks geslapen, tot die ene dag…

Op dag 16 van Eureka’s verdwijning zaten we per app te bespreken of er een 2e wildcamera 
o.i.d. aangeschaft kon worden om de andere vangkooi te controleren, zodat er niet steeds 
opnieuw naartoe gereden moest worden.  Ik herinner me dat ik na dit gesprek net enigszins 
moedeloos wilde opstaan tot ik opeens een nieuw berichtje zag binnenkomen. Ik luisterde het 
af (het was een gesproken app) en toen hoorde ik opeens Steef (onze voorzitster)  blij 
schreeuwen dat Eureka gevangen was, ze zat in een vangkooi en die stond ondertussen veilig 
binnen bij het opvanggezin. 

Wat er toen gebeurde zal ik nooit vergeten: de blijheid en de ontlading van al die angsten!! Het 
was zo ongelooflijk mooi!  Onze ploeg was in extase. En terwijl Steef zo snel mogelijk naar het 
huis van het opvanggezin reed, belde ik naar Marta Gil (de Spaanse redster van het hondje) om 
haar te vertellen dat we Eureka  gevangen hadden, ze was veilig! Marta en ik huilden samen van
de opluchting. 

Steef was ondertussen ter plekke en heeft Eureka zo snel mogelijk naar de dierenarts gereden 
die al klaar stond.  Daar werd geconstateerd dat het hondje erg mager was geworden, ze was 
wat koortsig, had vermoedelijke een gebroken rib, een aantal flinke schaafwonden en diverse 
rattenbeten.  Haar avontuur had niet veel langer moeten duren…

Het gaat nu gelukkig heel goed met Eureka: ze is nog steeds bij Steef in huis waar ze, inmiddels 
goed op gewicht, dolgelukkig is met de daar aanwezige hondenvriendjes en waar ze geniet van 
de goede zorgen van het gezin van Steef. 

Als je haar nu ziet, is het bijna niet te geloven dat ze zoveel dagen helemaal voor zichzelf 
gezorgd heeft, dat ze al die keren diverse gevaarlijke wegen heeft overgestoken, de ratten 
heeft overleefd en bovenal dat ze nu weer zo’n lief gezellig hondje is dat gewoon naar je 
toekomt als je haar roept. 



Eureka heeft haar naam waargemaakt!

DE HONDEN VAN LA LUZ

LA PROTECTORA REDTLA PROTECTORA REDT     147 147     HONDEN VAN DOGCOLLECTOR HONDEN VAN DOGCOLLECTOR      

In  juli 2018, heeft er in Spanje Asturias een grootscheepse reddingsactie plaatsgevonden van in 
totaal 147 honden, onder leiding van onze vrienden van La Protectora. Deze honden verbleven 
bij een dogcollector in La Luz, nabij Avilés. Deze dogcollector hield de honden, en ook enkele 
katten, onder de meest vreselijke omstandigheden. 

Opgestapeld in veel te kleine hokken, tussen het vuil en de kadavers en zonder enige verzor-
ging. Al jarenlang was deze plek een doorn in het oog van vele Spaanse dierenvrienden in de 
regio. Vele rechtszaken hadden niets opgeleverd, zo nu en dan kon er met een nachtelijke 
bevrijdingsactie enkele hondjes gered worden uit deze hondenhel, maar door gebrek aan 
capaciteit om de honden goed te kunnen verzorgen en huisvesten kon er verder nauwelijks iets
gedaan worden tegen deze illegale hondenverzamelaar.  

Nu La Protectora dit jaar een nieuw asiel geopend heeft en er door middel van samenwerking 
tussen de verschillende dierenbeschermingsorganisaties in de regio kon er eindelijk een 
grootschalige reddingsactie op touw gezet worden. Alle 147 honden konden uiteindelijk gered 
worden. 

De bevrijde honden hadden dringend medische zorg nodig en ze moesten ook allen ergens 
ondergebracht worden. Sommige van de geredde honden waren in slechte gezondheid door 
hun afschuwelijke verleden en een aantal van hen was niet meer te redden. Deze moesten ze 
helaas laten inslapen om hen verder lijden te besparen. 

Een ander deel van de honden is dusdanig getraumatiseerd dat ze nauwelijks benaderbaar zijn. 
Deze honden zullen voorlopig niet plaatsbaar zijn, zij zullen eerst weer positieve ervaringen 
moeten opdoen met de asielmedewerkers die ze nu gaan verzorgen en begeleiden. Maar 



wonder boven wonder zijn er ook vele hondjes die zich heel goed aanpassen, het vertrouwen in
de mens niet verloren zijn en blij zijn met alle aandacht en zorg die ze nu krijgen.   

Verschillende asielen waar wij mee samenwerken hebben allemaal meegeholpen om een aantal
van de honden van La Luz in opvang te nemen, zoals het asiel van Mieres, Refugio Canino 
Torres, Albergue Sahagún en Comvive.  

Er zijn diverse honden inmiddels al overgekomen en geadopteerd, één van hen is Cati. Cati 
werd het boegbeeld van de redding van La Luz. In een smerig, klein hokje, stond ze zo goed als 
kaal, dapper tussen de andere hondjes, kijkende naar de mensen die hen kwamen redden. 

Cati werd één van de eerste hondjes die bevrijd werd, alle honden in haar hok waren oud en 
ziek, sommige moesten helaas ingeslapen worden, maar Cati was sterk genoeg om in opvang 
te gaan en te gaan herstellen van de afschuwelijke tijd die ze had meegemaakt. 



Na enkele maanden was Cati sterk genoeg om over te komen naar Nederland, ze was al 
gereserveerd vanaf de eerste foto’s. Hieronder het verhaal van haar adoptante Steef:

HET VERHAAL VAN CATI
De hel van "la Luz" een nachtmerrie voor elke hond, de foto's van dit "hell hole" raakten mij 
ontzettend. Eén foto in het bijzonder, overduidelijk oudere hondjes in een volledig vervuild hok,
ziek en weg geteerd. Niet alleen ik werd geraakt, ons hele team van stichting S.O.S. Strays werd
geraakt door de foto's, waaronder dierbare vrienden, tijdens een gesprek met hen werd 
duidelijk dat we beide meer wilden doen, maar tegenovergestelde onmogelijkheden kenden, zij
geen plek voor nog een hond, ik de financiën niet voor nog een hond. 

Ze kwamen met het ontzettende lieve voorstel om het samen te doen, ik het hondje, zij als 
back-up voor de kosten, een voorstel wat mij nog steeds diep ontroerd. Ik informeerde naar 
het verstopte, zwarte hondje op de eerder genoemde foto, helaas was haar hartje op en is zij 
kort na de redding ingeslapen, veilig en omringd door liefde i.p.v. alleen te sterven in dat 
smerige hok. Er was nog een hondje wat mij extra diep had geraakt, het hondje wat samen met 
"zwartje" de hel had doorstaan en zo hoopvol in het midden van de foto stond. 

Zij was ook ziek, maar inmiddels ondergebracht bij een liefdevol gastgezin, die haar alle liefde 
en zorg gaf die ze zo hard nodig had. Na lange weken wachten kwam het verlossende bericht, 
ze was fit genoeg om te reizen en kon overkomen, stuiterend op mijn stoel heb ik haar 
peetoom en tante ingelicht die vrolijk mee stuiterde. 

Begin september zou CATI, ons hondje bij mij komen wonen, de kinderen en ik konden niet 
wachten en vele mensen van S.O.S Strays leefden met ons mee, niet alleen om Cati, maar ook 
om al die andere honden die gered zijn en over zouden komen. Voor Cati was de hel klaar en 
daar ben ik nog altijd meer dan dankbaar voor. Haar kale lijfje was inmiddels weer zo goed als 
behaard dankzij de liefdevolle zorgen van haar gastgezin in Spanje. 

Het leek een eeuwigheid te duren eer het zover was, maar eindelijk brak de dag aan dat Cati 
aan zou komen. Tijdens het wachten op de wagen gierden de zenuwen door mijn keel, nog 
nooit was ik in al die jaren zo zenuwachtig geweest. Nadat de wagen aangekomen was 
ontdekte ik al snel Cati in haar transportbench. Iedereen begreep dat ik zelf deze bijzondere 
"vracht" uit de wagen naar binnen wilde dragen, omringd door heel veel lieve mensen pakte ik 
haar bench aan en nam haar mee naar binnen de bak in. 

Omdat Cati al zo oud is en een lange reis achter de rug had mocht zij als eerste uit de bench, 
nooit zal ik dat moment vergeten en nog steeds krijg ik kippenvel bij wat er toen gebeurde. Cati
stapte uit de bench terwijl ik op de grond knielde en zonder een seconde te aarzelen stapte ze 
mijn schoot op, een likje over mijn wang en Cati keek mij aan alsof ze wilde zeggen "Ik weet het
al, jij bent mijn nieuwe baasje" . Met de tranen in mijn ogen heb ik haar opgetild, eindelijk kon ik
mijn kleine meisje vast houden en knuffelen. 

Cati genoot van de aandacht en onderweg naar buiten kon iedereen even met haar kroelen, ze 
raakte iedereen zo diep en er zijn heel wat tranen gevloeid bij een ieder die zo blij was dat ze 
eindelijk gearriveerd was. Tijdens het stukje wandelen om even te plassen en poepen na de 
lange reis, liep ze rond alsof alles de normaalste zaak van de wereld was, staartje omhoog, 
oortjes alert en genietend van de wandeling. 

Ik hoefde haar naam maar te zeggen of ze stond alweer tegen mijn been aan om te kroelen, in 
die paar minuten dat ze er nog maar was gedroeg ze zich al alsof we al jaren samen waren. 
Gelukkiger had ik niet kunnen zijn. Na al die tijd kon ik haar mee naar huis nemen, de hel waar 



ze zolang heeft gezeten was echt helemaal voorbij en haar nieuwe leven kon nu echt beginnen

Inmiddels zijn we maanden verder en Cati blijft nog steeds verder opknappen, haar vacht groeit
volledig aan en haar karakter is goud waard, ze is ontzettend liefdevol en gek op knuffelen en 
kroelen. 



JAARPROJECT 

Nadat ons idee voor het nieuwe jaarproject nog niet haalbaar was in Spanje, hebben we 
besloten om het jaarproject 2018 nog door te laten lopen tot en met september 2019. We zullen
tijdens de reünie het nieuwe jaarproject bekend maken! 

SPAARPOTTEN PROJECT

Opbrengst spaarpotten 2018: € 149,==  Wilt u graag een spaarpot om eventueel bij uw 
dierenzaak of dierenarts neer te zetten en op deze manier voor S.O.S. Strays doneren? 
Dan kunt u contact opnemen met: marleen@sos-strays.nl 

FINANCIEËN

Momenteel hebben wij ernstige problemen met internetbankieren, waardoor het financieel 
overzicht nog even op zich laat wachten. Zodra de problemen opgelost zijn zullen we alsnog 
het financiële jaarverslag toevoegen. Excuses hiervoor. 

VERTALERS

Soms is de communicatie tussen Spanje lastig omdat niet iedereen Engels spreekt of schrijft, 
het is ontzettend fijn om dan een groep vertalers te hebben die er voor zorgt dat de mails naar 
het Spaans of Nederlands kunnen worden vertaald, dankzij hen kunnen we ook met de vaak 
kleinere asielen, goed communiceren. 

REÜNIE

Door omstandigheden moesten we dit jaar de reünie afzeggen. Voor de adoptanten die toch 
die dag wilden komen, werd er een wandeling georganiseerd. Ondanks het vervelende gevoel 
om de echte reünie af te zeggen, werd deze dag toch nog een erg gezellige ontmoetingsdag 
waarbij een ieder alle tijd had om te genieten van het zonnetje en de aanwezige honden. Dit 
jaar zullen we wel weer een reünie organiseren. 

mailto:marleen@sos-strays.nl


WANDELINGEN

Ook dit jaar zijn er weer diverse wandelingen geweest, het is fijn om op die manier elkaar te 
kunnen ontmoeten, bijpraten en natuurlijk om de diverse geadopteerde honden terug te zien. 
Ook in 2019 zullen er weer diverse wandelingen worden georganiseerd, deze zullen zoals altijd 
van tevoren worden aangekondigd op onze website en tevens op onze facebook pagina. Gaat 
u ook een keertje mee? 

GRIEKENLAND

Spijtig evolueert de situatie op Kreta voor de dieren eerder naar slechter dan beter. Wij hebben 
ook in 2018 getracht volgens aangeboden vluchten en volgens onze opvangmogelijkheden, 
zoveel mogelijk Silke van Noah's Little Ark te helpen. Wij konden een aantal hondjes laten 
overkomen en in 1 van onze opvanggezinnen verblijven tot ze konden vertrekken naar hun 
gouden mand.


