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Beleidsplan 2019
In 2019 zijn we in een nieuwe fase gekomen. Een periode waarbij wij nog meer in de
publiciteit moeten gaan. Wij zullen via advertenties in de Telegraaf herhaaldelijk en
periodiek proberen om de aandacht op ons te vestigen. In dit jaar zullen wij
frequenter landelijke bijeenkomsten te bezoeken om voorlichting te geven en
proberen om het aantal donateurs te versterken. De database is bijna zover dat wij
informatie kunnen gaan inbrengen, de bedoeling is dat eenieder deze informatiebron
kan bezoeken. Wij blijven streven naar een voorlichtingstaak. Belangrijk daarbij is het
volhouden van onze onafhankelijkheid.
In 2019 willen wij opnieuw pogingen wagen om een samenwerking te willen zoeken
met verenigingen die zich bezighouden met de gezondheid en het belang van de
Duitse herder in het algemeen. Nog steeds blijkt helaas dat verschillende
belangenclubs zichzelf erg belangrijk vinden en nog steeds in hun eigen wereldje
blijven draaien. Soms merken wij dat men argwanend tegenover ons staat. Door
continu met voorlichting te komen en ons overal te presenteren zullen wij trachten
deze vorm van achterdocht te bestrijden.
Intussen hebben wij door onze activiteiten gemerkt dat belangenverenigingen onze
adviezen ter harte hebben genomen. Enkele verenigingen stellen als opname
voorwaarde dat de honden ook op DM en Dwerggroei moeten zijn gecontroleerd. Wij
zien dit als bevestiging van onze ideeën. Opnieuw willen wij komen tot het
organiseren van informatieavonden waarbij een dierenarts toelichting geeft op
bepaalde problemen waaronder b.v. pijnbestrijding, huidverzorging of voeding.
Ondanks vele informatie is in het verleden gebleken dat er nog steeds honden zijn
die door DM zijn getroffen. Fokkers schijnen niet te begrijpen dat een gezonde pub
uit een gezond nest van gezonde ouders een kwaliteit is van hun fokkerij. Wij hopen
dat zij dit nog eens zullen beseffen. Fokkers zijn er toch immers op gericht om
financieel er niet bij in te schieten.
Doordat er dus nog steeds honden zijn die een DM-afwijking hebben, melden zich
voortdurend hondeneigenaren bij onze Stichting en vragen naar hulp. Wij hebben
besloten om rolstoelen ook voor korte termijn te verhuren. Onze website vertoont
enkele korte film en men kan zien hoe gelukkig een hond is en vergeet dan de
hondeneigenaar niet. Momenteel hebben wij 17 rolstoelen in omloop. Er waren
aanvragen uit geheel Nederland en zelfs vanuit België bleek er belangstelling.
Voor het nieuwe jaar zullen we deze verhuur helaas moeten intensiveren. De
opbrengst ui de verhuur wordt volledig gebruikt om onze Stichting in de publiciteit te
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houden. De rolstoelen zouden meer verspreid over het land moeten kunnen zijn.
Momenteel staan er rolstoelen paraat in Lemmer en in Grolloo. De verhuur van
rolstoelen brengt ons wel in de publiciteit. Op onze website willen wij ervaringen van
hondeneigenaren publiceren.
Dit jaar hebben wij onze stickeractie verlengd. Met deze actie proberen wij de
onderzoekskosten voor een hondeneigenaar te verlagen. Indien een eigenaar zijn
herder op DM en Dwerggroei laat onderzoeken, kunnen wij een deel van de kosten
overnemen. De voorwaarde is dat de gegevens van het onderzoek aan onze
databank ter beschikking moeten komen. Het onderzoeksmateriaal moet wel door
een dierenarts worden afgenomen en ingestuurd.
Hans Mijnheer, voorzitter
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