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Nieuwsbrief van de stichting Australian shepherd Rescue fund 
februari 2008            jaargang 1 nummer 1 

Voorwoord.  

Hierbij de eerste nieuwsbrief sinds de oprichting van het nieuwe bestuur. Het bestuur bestaat nu uit 3 
mensen nl, voorzitter B. Kornet, secretaris M.S.P.A. Kremers-Schreven en penningmeester O. 
Stillebroer. Als bestuur hebben we direct een aantal dingen op gepakt. We zijn nu bezig om de 
organisatie snel op poten te zetten. Dit is niet zomaar iets. Er moeten opvangadressen gevonden 
worden, gedragsdeskundigen benadert worden, protocollen opgezet gaan worden hoe we willen gaan 
werken en natuurlijk een financiële basis gevormd gaan worden. Dit alles terwijl ook de herplaatsing 
van honden en het privéleven van de bestuursleden gewoon doorgaan. Als bestuur hebben we de 
taken nu verdeeld en kunnen we langzaam de organisatie vorm gaan geven. We hopen dat we voor 
de zomervakantie een basisorganisatie hebben staan. 

Wat is er ondertussen allemaal gebeurt.  

Een goede organisatie staat of valt met vrijwilligers. Er zijn mensen benaderd die als opvangadres ons 
willen helpen. Naast de mensen die zich al hadden aangemeld kunnen we Nederland bijna bestrijken. 
Ook zijn er gedragsdeskundigen benadert die bij een herplaatsing ons kunnen adviseren. Dit is een 
lastige klus omdat de gedragsdeskundigen natuurlijk veel moeten weten over de Australian Shepherd. 
Ook hierin streven we een landelijke dekking. Als al deze mensen toegezegd hebben zal er een 
vrijwilligersmiddag georganiseerd worden waarbij samen met het bestuur besproken zal worden hoe 
er gewerkt zal gaan worden, tegen welke voorwaarden, en wat de taken en verantwoordelijkheden 
van al deze vrijwilligers zullen zijn. Dit alles zal in een handboek gebundeld gaan worden. 
Ondertussen zijn er ook al een aantal sponsors die het A.R.F. financieel en materieel steunen. Deze 
vind u aan het eind van deze nieuwsbrief. In 2008 zullen er fokkers benadert gaan worden en hopen 
we door middel van acties ook donateurs aan het A.R.F. te kunnen toevoegen. Kortom een heleboel 
activiteiten in een korte periode.  

 

 

Mitch is herplaatst 

 

 
Op 15 november 2007 is ter herplaatsing aangeboden Mitch, 10 maanden oude blue merle met tan 
reu. Mitch moest vanwege privéomstandigheden van de eigenaar weg. Het ging de eigenaar zeer aan 
het hart maar zij wilde voor de hond het beste.  
Mitch is een typische Australian Shepherd, gereserveerd tegenover vreemden maar enthousiast als hij 
je eenmaal kent. Mitch kwam uit een gezin waar ook een kleine hond aanwezig was die hem de eerste 
tijd veel vrijheid heeft gegeven waardoor Mitch nogal lomp met haar omsprong. Met andere honden 
heeft Mitch geen probleem. 
Mitch is heel onzeker in het contact met kinderen en volwassenen die een geestelijke stoornis hebben. 
Hier kan hij niet mee omgaan. Verder kan hij goed met oudere kinderen overweg. 
Mitch heeft weinig aan gehoorzaamheid gehad en moet dus nog veel leren. 
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Het A.R.F. was op zoek naar een gezin met of zonder kinderen maar waar eventuele aanwezige 
kinderen wel bekend zijn met honden. Een gezin met hele jonge kinderen die onverwacht kunnen 
reageren is geen aanrader omdat we niet weten hoe hij zal reageren. 
Mitch heeft medisch geen bijzonderheden behalve een ruime overbeet waardoor hij in ieder geval 
uitgesloten is van eventuele fok. 
Op 16 december 2007 is Mitch geplaatst. Hij gaat zijn verdere leven doorbrengen bij Annelies in 
België. Daar heeft hij gezelschap van nog vier honden. Een kruising Husky/rottweiler, nog een 
kruising, een beardedcollie en een shitzu. Zij gaat verschillende sportactiviteiten met hem doen. Na 
een kleine periode van acclimatiseren is Mitch nu volledig opgenomen in het gezelschap.  

 

        
 

 

Activiteiten 

Zaterdag 22 december 2007: Heeft onze eerste activiteit plaatsgevonden. Dit was een 
snertwandeling gehouden in Almere. We hadden ongeveer 50 aussies die meeliepen. De jonge 
honden gingen eerder terug en hun baasjes konden toen al genieten van een lekkere kop snert. De 
rest liep  nog een langere route en kon daarna van de snert en warme chocolademelk genieten. 
Tijdens de warme versnaperingen werd er spontaan nog een inzamelingsronde gehouden voor het 
A.R.F. 

Het weer was koud, zonnig en de rijp zat aan de bomen waardoor er een prachtig winters landschap 
ontstond. Op deze wandeling zijn we begeleid door Ron Baltus een bekende hondenfotograaf en 
gedragstherapeut Nicky Gootjes van het hondenblad "Hondenleven". In mei 2008 zal er een verslag 
van de wandeling in het blad komen te staan. De foto's van Ron Baltus zijn te bekijken en bestellen 
tegen geringe kosten via zijn site http://www.ronbaltus.nl/Wandelingen/Aussies_22122007/index.html  

Wij, als bestuur van het A.R.F. hebben genoten van de wandeling de mensen en de honden en zullen 
zeker proberen om volgend jaar weer een snertwandeling te organiseren.  

 

01 maart 2007: wandeling in Heeswijk Dinther met als thema: Je verschrikkelijkste nachtmerrie. 
Op 1 maart zal het bestuur deelnemen aan de wandeling Je verschrikkelijkste nachtmerrie 
georganiseerd door Frans en Renate van Roij van Dogfrisbee.nl. In een groep van 5 deelnemers 
zullen we strijden om tijdens de nacht van 1 op 2 maart tussen 23.00 en 03.00 uur de beste resultaten 
te bereiken ter promotie van het A.R.F. Eventuele sponsors kunnen zich aanmelden bij de 
penningmeester, olaf@stillebroer.nl.  
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Kampioensclubmatch Australian Shepherd Club Nederland: Op 12 juli 2008 is het A.R.F. 
aanwezig op de Kampioensclubmatch van de Australian Shepherd Club Nederland te Kerkwijk met 
een tombola om op deze manier gelden voor de Stichting in te zamelen. Heeft u spullen voor onze 
tombola meldt u deze dan alstublieft via de mail aan bij info@aussierescuefund.nl zodat de spullen 
onze kant op kunnen komen. Alvast hartelijk dank voor uw tombola-giften. 

Oproep: 

Om de organisatie draaiende te houden is de stichting Australian Shepherd Rescue Fund op zoek 
naar sponsors en donateurs. Indien u denkt dat lijkt mij een goede zaak of ik weet nog wel iemand die 
dat wil, stuurt u dan een aanmeldingsformulier naar ons op. Een exemlplaar kunt u vinden op onze 
website www.aussierescuefund.nl  

U kunt ook ons sponsorplan via de site aanvragen. Hierin staat precies vermeld wat we doen en wat 
we voor u kunnen doen indien u ons sponsort . 

De bedrijven die ons reeds sponsoren zijn: 
H. Verduyn B.V. 
2e Tochtweg 147 
2913 LR Nieuwerkerk aan den IJssel 
Tel: 0180-631701 / 631044       
www.hverduynbv.nl 

B.A.S. Begeleiding en Advies sportterreinen 
Delftsestraatweg 51 

2645 CA delfgauw 
 
Australian Shepherd Club Nederland 
Secretariaat: R. Noij 
Em@il: info@ascn.nl 
www.ascn.nl 

 
AUSTRALIAN SHEPHERD 

CLUB NEDERLAND 
OPGERICHT 4 OKTOBER 1996 

Erkend door en aangesloten bij de Vereniging 
Raad van Beheer 

                             

BTN safety store 
Albert Plesmanweg 91 
3088 GC  Rotterdam  
www.btn.nl  
Van den Berg machines bv 
Postbus 76 
2640 AB Pijnacker 
www.bergmachines.nl 

 
Beestenspul dierensportartikelen 
Tennisstraat 48 
3078 ZK Rotterdam 

      
Purina Proplan 
www.purina-proplan.nl 
 

    

 


