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Nieuwsbrief
Cani Informare
Hondenwandeling voor U en voor het Goede doel
Het zal u natuurlijk ook niet ontgaan zijn dat de Goede doelen de laatste tijd
negatief in het nieuws zijn, dit komt mede door de hoge salarissen die betaald
worden aan bestuurders van diverse organisaties, en geld dat maar op de rekening
blijft staan.
Ook ik ondervond dit aan den lijve, toen ik (inmiddels al voor de 12de keer) met
mijn collectebus op pad ging. Ik begon enthousiast, maar na een aantal keren
‘’nee’’ gehoord te hebben, zakte de moed een beetje in mijn schoenen. Dit had ik
in de afgelopen jaren nog niet meegemaakt. Het volgende aantal huizen waar ik
aanbelde, werd er vrolijk wat in mijn bus gegooid, dat gaf weer moed, want
ondanks dat je je inzet voor het goede doel vind ik het toch gevoelsmatig een
beetje schooien. Bij het volgende huis opende een meneer de deur, en ik vroeg
keurig: Heeft iets over voor de Maag Lever Darm Stichting? Het antwoord was snel
en direct: Nee, ik heb een aantal goede doelen gekozen waar ik aan geef, en daar
blijft het bij. Dit vond ik een prima redenering want het wordt ook een beetje veel,
er zijn namelijk velen goede doelen en dan word er snel een aantal keer per
maand aangebeld voor bejaardenuitjes, sportclubs & verkoop van Ansichtkaarten
enz. En inderdaad we kunnen niet aan alles geven.

Opbrengst wandeling
De opbrengst voor
Stichting CARF is:
€ 477,00
Bedankt voor ieder zijn bijdrage!

Dit jaar heb ik ook even getwijfeld om een goed doel financieel te ondersteunen, in
combinatie met de hondenwandeling. Inmiddels ken ik een ieder van u en weet ik
dat u een grote dierenvriend bent, en echt wel iets over heeft voor de dieren die
het niet zo goed hebben als onze honden en katten. En dat klopt, want we hebben
een mooi bedrag bij elkaar gelopen voor Stichting CARF op Curaçao. Zij gaan het
geld besteden aan inentingen, castraties, sterilisaties en dergelijke zaken die
nodig zijn, voor de dieren die de stichting in opvang heeft.
Mede namens Stichting CARF wil ik u bedanken voor u donaties en natuurlijk uw
deelname aan de wandeling die ook dit jaar een groot succes was.
Volgend jaar zeker weer!
Mireille Mazzavillani

Vakantie Rooster 2010/2011
Hondenuitlaatservice Cani Allegri is gesloten
op de volgende data:
Kerstvakantie
-Zaterdag 25 December t/m zondag 2 Januari
Maandag 3 Januari wordt er weer gewandeld.

Tariefverhoging voor
Kortenhoef, ’s-Graveland,
Ankeveen & Hilversum
Voor de 2de keer in 4 jaar tijd ben ik
genoodzaakt de tarieven aan te
passen. Een wandelkaart van 10
wandelingen gaat van €90 naar €95
met ingang van 1 november 2010.
(De tarieven in Nederhorst den Berg
en Vreeland blijven ongewijzigd.)
De mogelijkheid om gebruik te
maken van de uitlaatservice
op zaterdag of zondag komt te
vervallen.

Even voorstellen… (Door Nancy Hoogland)
Hallo allemaal, sinds eind 2007 ben ik, Luna, samen met mijn baasjes Arno en Nancy in Nederhorst den Berg
komen wonen. Ik heb heel snel met Mireille kennis gemaakt en gelukkig vond ze me leuk. Ik maakte me wel een
beetje zorgen, want ik ben zo groot en sommigen vinden dat ik niet zo lief kijk. Maar Mireille en ik hadden
meteen een klik, we vinden elkaar dan ook heel lief, zij en Marcella zijn mijn beste vriendinnen geworden! De bus
vind ik af en toe wel spannend; omdat ik zo groot ben spring ik niet zo makkelijk en ik heb ook erg de behoefte
om mijn ruimte op te eisen. Daarentegen heb ik ook zo mijn voordelen; ik ben, zoals Mireille dat altijd zegt, 'de
bedrijfsleidster'. Ik zorg ervoor dat alle hondjes bij elkaar blijven en dat er geen ruzie is. Daarvoor krijg ik dan
weer heel veel aandacht van Mireille en Marcella in de plaats en daar geniet ik met volle teugen van. Naast mijn
vriendinnen heb ik ook een vriendje; Franz. Hij is een mooie bruine stoere bink...God, wat ben ik gek op hem en
hij op mij! We rennen, ravotten en waterplonsen heel wat af samen.
Als ik terug kom van de wandeling val ik altijd ik een diepe slaap, op mijn rug met mijn poten in de lucht en dan
snurk ik erop los totdat één van mijn baasjes thuis komt. Dan, na veel rekken, strekken en gapen gaan we weer
wandelen en daarna gaan we altijd even spelen. Ik mag dan kiezen; hard trekken met het touw of nieuwe
scheuren trekken in mijn knuffel totdat het pluche in de rondte vliegt. Dat laatste vind ik het leukst, mijn baasjes
wat minder! Ondanks dat ik (al) 8 jaar ben, voel ik me nog super, zie ik er strak uit en hoop ik nog heel lang veel
plezier te maken bij mijn favoriete 'blije honden' club.
Groeten, Luna

Nieuws uit de hondenwereld
Honds

Opvallende Hond

Deventer, De politie heeft gisteren een automobilist aangehouden die enkele
dagen eerder in Deventer een hondje had doodgereden. De man was na die
aanrijding uitgestapt om de schade aan zijn eigen auto te bekijken, maar reed
vervolgens door, zonder zich om het kermende dier te bekommeren. De
viervoeren leefde na de klap nog, maar moest later bij de dierenarts uit zijn
lijden worden verlost. Een getuige zag het ongeval gebeuren en heeft de
politie getipt.

Met de herfst voor de deur wordt
het ’s avonds vroeger donker.
Deze lichtgevende(waterbestendige) halsband zorgt er voor dat
uw hond tijdens de avondwandeling gezien word.
Prijs: €14,95
Webwinkel Dierenbescherming

Hond liever dan partner
Amsterdam, De hond word regelmatig ‘de beste
vriend van de mens’ genoemd. Hoe die
vriendschap gaat blijkt nu pas: Nederlandse
hondenbezitters zijn meer fan van hun trouwe
viervoeter dan van hun partner. Volgens
onderzoek van National Geographic onder ruim
500 hondeneigenaren krijgt de relatie met de
hond een 8,5 tegenover een 7,8 voor de relatie
met de partner. Slechts één procent geeft een
onvoldoende aan de band met hun hond, terwijl
ruim twaalf procent de relatie met hun partner
een onvoldoende geeft. Die onvoldoende zou
kunnen komen door een gesprek aan privacy in
de slaapkamer. Drie procent heeft minder seks
doordat de hond in de slaapkamer slaapt.

Alle boetes met 15% omhoog
Nu
Hond niet aangelijnd
waar het moet
Hond laten poepen
waar het niet mag

2011*

60,00

69,00

90,00

103,50

*Bovenstaande bedragen worden nog
naar boven of beneden afgerond.

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

