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Nieuwsbrief
Cani Informare
Wandeltocht groot succes!
Een zonovergoten nazomerdag in September, wat hadden we een geluk met deze
mooie dag op Zaterdag 19 September.
Voor de derde keer heb ik met veel plezier voor u en uw hond de
"Gezamenlijke wandeling" georganiseerd. Met veel enthousiasme hebben
zo"n 30 baasjes en 23 honden meegewandeld.
Om 14.00 uur kwam een ieder naar de parkeerplaats bij restaurant Robert, waar
onze 5 km wandeltocht kon beginnen door het Spanderswoud.
Er werd gerend en gespeeld door de honden, terwijl de baasjes gezellig kletsend
met elkaar stevig de pas erin hielden.
Jammer dat we niet langs een watertje kwamen want het was erg warm voor de
honden, ze zochten en vonden toch wel verkoeling door even in het koude zand te
gaan liggen. Aan het einde van de wandeling stond Gerard klaar met koffie en
thee. Voor de honden was er een kleine attentie als afsluiting.

Opbrengst wandeling
De opbrengst voor
Stichting Hulphond is:
€ 319,68
Bedankt voor ieder zijn bijdrage!

Ook dit jaar heb ik een bijdrage gevraagd voor deelname aan de wandeling, de
opbrengst gaat geheel naar Stichting Hulphond.
Onze honden betekenen voor ons erg veel, we spelen met ze en maken lange
wandelingen en ontvangen veel liefde van ze. Voor mensen met een handicap
betekent een hulphond misschien nog wel meer, want met de hulp van een
hulphond kunnen deze mensen veel zelfstandiger in het leven staan.
Dankzij u gulle bijdragen heb ik een mooi bedrag over kunnen maken naar
Stichting Hulphond.
Hiervoor mijn dank.
Ik heb genoten van de wandeling en hoop dat ik u heb kunnen laten zien
hoe goed de sfeer is onderling tussen de honden en dat ze genieten.
Mireille Mazzavillani

Vakantie Rooster 2009/2010
Hondenuitlaatservice Cani Allegri is gesloten
op de volgende data:
Kerstvakantie
-Zaterdag 19 December t/m zondag 3 Januari
Maandag 4 Januari wordt er weer gewandeld.

Cani Allegri Bedankt!
Stichting Hulphond wil iedereen die
zaterdag 19 september aan de
hondenwandeling heeft meegelopen
hartelijk danken voor hun donatie.
Met name heel veel dank aan
Mireille Mazzavillani die de jaarlijkse
wandeling georganiseerd heeft
vanuit haar hondenuitlaatservice
Cani Allegri. Wij waarderen het
bijzonder dat Mireille onze
organisatie heeft uitgekozen als
goede doel. Met jullie bijdrage
kunnen wij weer meer pups
opleiden tot hulphond!

Even voorstellen…
Hallo allemaal, ik ben Leo en ik ben bijna acht jaar. Ik ben geboren in India en toen ik twee was ben ik naar
Nederland gekomen. Toen mijn baasje Linda mijn andere baasje Rick leerde kennen, ben ik in Kortenhoef komen
wonen.
Als Linda moet werken is er overdag niemand om mij uit te laten, dus dan mag ik altijd met Mireille mee. Toen ze
mij voor het eerst op kwam halen, alweer bijna drie jaar geleden, wilde ik niet bij haar in de auto. Ik wist niet
waar die vreemde mevrouw mij mee naartoe ging nemen! Nu weet ik wel beter en nu vind ik het zo’n feest! Als ik
haar bus hoor ga ik meteen bij de voordeur zitten en voor de zekerheid blaf ik dan ook altijd even.
Mijn baasje werkt onregelmatig, dus ik ga op verschillende dagen mee en ik denk dat ik alle honden wel ken. Ik
vind ze allemaal aardig, maar het leukst vind ik Gina, de hond van de juf. Meestal ga ik in het bos mijn eigen
gang, beetje overal ruiken en zo. Mireille hoeft mij nooit te roepen, ik loop braaf mee. Maar als Gina me uitdaagt
kom ik in beweging en als ik thuiskom heb ik altijd allemaal opgedroogd hondenkwijl in m’n haar van het spelen.
Als de hele klas op het heitje een koekje krijgt ga ik altijd heel braaf zitten en ik zorg altijd dat ik goed vooraan
zit. Ik doe dan net alsof ik nog niet heb gehad en soms lukt het en krijg ik er twee!
Soms kom ik Mireille en mijn vrienden tegen als ik met mijn baasje in het bos ben. Dan is mijn hele dag goed! Bij
het koekjes uitdelen ga ik er dan natuurlijk gewoon bij zitten.
Ik mocht mee op de wandeling op 19 september. Het was heel leuk maar daarna was ik wel moe. Cani Allegri
bestaat nu drie jaar en ik hoop dat Mireille nog heel lang doorgaat met wandelen.
Groeten, Leo

Nieuws uit de hondenwereld
Longue-Dog
Er bestaat tegenwoordig zelfs honden wijn, maar deze nieuwe serie is echt voor de baas:
Longue-Dog, in soepel rood, fruitig wit en zachte rosé. Helemaal geweldig voor
Teckelliefhebbers, maar natuurlijk ook leuks als cadeautje voor alle hondenfanaten die van
een lekker glas wijn houden. Met een knipoog naar de Franse Languedoc-regio, waar deze
wijnen vandaan komen. Prijs 3,99 euro per fles.

Pas op met zout

Parkeerbon voor Australische hond
De bazin van een hond in Australië deed een
opmerkelijke vondst toen ze na het winkelen
haar vastgebonden huisdier mee naar huis wilde
nemen. Aan de halsband van Curly zat een bon
voor fout parkeren. Volgens een ooggetuige viel
de hond niemand lastig en zat hij rustig in de
schaduw. De eigenaresse maakt hem vast aan
hek gaf hem een bak water en ging de stad in.
Eigenaresse Marilyn Feneley zocht naderhand
tevergeefs naar de parkeerwachters. Volgens het
stadsbestuur in Darwin vormt elke hond zonder
baas een bedreiging.

Gooi en Eemlander - 05/09/09

Keukenzout wordt vaak gebruikt om honden die
een ongewenste stof hebben binnengekregen te
laten braken. Maar dit eerstehulpmiddeltje kan
erger dan de kwaal zijn omdat het zout zelf een
vergiftigende werking op het dier kan hebben,
waarschuwt het Medisch Centrum voor Dieren in
Amsterdam. Het centrum heeft meegemaakt dat
dieren als gevolg van toediening van zout als
braakmiddel zijn overleden. Het gebruik van zout
als braakmiddel wordt afgeraden, honden
eigenaren krijgen van het centrum advies om
naar de dierenarts te gaan voor het toedienen
van een braakmiddel.

Graag tot de volgende Cani Informare!
www.cani-allegri.nl

