Pleeggezin voor een Galgo
GalgoSupportHolland zet zich in voor verwaarloosde en mishandelde Galgo’s en andere honden
in Spanje. Ze worden daar opgevangen in shelters en krijgen de nodige (medische) verzorging.
GSH houdt zich vnl. bezig met het herplaatsen van honden bij adoptie-gezinnen in Nederland en
België. De inzet van vrijwilligers is hiervoor onontbeerlijk.
Zowel GSH als de shelters in Spanje draaien volledig op vrijwilligers. Ook voor tijdelijke opvang
in Nederland zijn wij afhankelijk van pleeggezinnen die bereid zijn zich tijdelijk over de honden te
ontfermen. Wij zijn hiervoor dan ook op zoek naar mensen die ons hierbij willen helpen.

De zin van een pleeggezin
Als honden niet gedijen in het asiel, daar wegkwijnen of al heel
erg lang wachten op een eigen familie kan overwogen worden
ze in een pleeggezin te plaatsen.
Het kan ook zijn dat een hond die geadopteerd is terug komt en
herplaatst moet worden. Dit kan zijn door b.v. familie- of andere
omstandigheden.
Het werk van een pleeggezin is erg dankbaar omdat men de
honden vaak enorm snel ziet opknappen door de aandacht en
geborgenheid die u ze kunt bieden.
Om de kans van slagen bij (her-)plaatsing zo groot mogelijk te
maken besteden wij van tevoren veel aandacht aan de
adoptieprocedure. Omdat het pleeggezin de hond meemaakt in
huiselijke omstandigheden en hierdoor meer en betrouwbare
informatie kan geven, wordt de adoptie-kans van een hond
sterk vergroot. Een pleeggezin speelt hierbij dan ook een
belangrijke rol.
Het opvangen van een hond kan veel flexibiliteit
van een pleeggezin vragen, maar het geeft
daarnaast ook enorm veel voldoening en dankbaarheid om de hond uiteindelijk zijn nieuwe
leven tegemoet te zien gaan. Mede dankzij u
e
heeft de hond een 2 kans gekregen, de ultieme
kans op een fijn en liefdevol leven. De honden
zullen u daarvoor dankbaar zijn!
En als u dan later merkt dat uw pleeghond en zijn
familie blij en gelukkig zijn, maakt dit alles het
absoluut de moeite waard.
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Wat kunt u als pleeggezin van GSH verwachten ?
Het tijdelijk opvangen van een hond, waarvan
u weet dat u die weer moet laten gaan is
moeilijk. Daarom zullen wij u dan ook met raad
en daad bijstaan. Bij alle mogelijke problemen,
kunt op ons rekenen en zullen wij samen met u
oplossingen bedenken. U staat er dus nooit
alleen voor.
De honden die in de pleeg komen zijn net
als de geadopteerde honden gevaccineerd,
gechipt, gecastreerd of gesteriliseerd en
getest op veel voorkomende ziektes.
Dringende dierenartskosten worden, na
overleggen van bewijs van de gemaakte
medische kosten, door ons vergoed. “Logieskosten” komen voor rekening van het pleeggezin.

U moet zich er dus wel van bewust zijn dat een pleeghond tijd en geld kost.

Hoe kunt u pleeggezin worden ?
Voordat wordt overgaan tot het officieel aannemen van een pleeggezin, zal er eerst een huisbezoek plaatsvinden voor een persoonlijk gesprek en beoordeling van de leef - en woonomstandigheden. Uiteraard kunt u dan ook al uw vragen kwijt. Ook is het van belang om te
weten of er kinderen en/of andere dieren aanwezig zijn en of het pleeggezin ervaring heeft in het
verzorgen van en de omgang met honden. Als alles in orde is wordt er een contract getekend.
Hoe lang de hond bij u in de pleeg zal zijn is
verschillend. Dit kan zijn van enkele weken tot
een paar maanden of zelfs nog langer, afhankelijk
van de adoptanten die zich aandienen.
In ieder geval zult u merken dat het leuk en
dankbaar werk is.
Heeft u ervaring met honden, heeft u tijd en veel
liefde te geven ? Word dan pleeggezin en neem
contact met ons op voor meer informatie:
pleeg@galgosupportholland.nl
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