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Dit schoolpakket is gemaakt voor scholieren uit groep 6, 7 en 8. Met behulp van de 

informatie die in dit schoolpakket zit, kun jij zelf jouw spreekbeurt of werkstuk maken.  

Wat vind je allemaal in dit pakket? 

1. Wie wij zijn en dus door wie het pakket geschreven is. 

2. Wat zwerfhonden precies zijn. 

3. Hoe de situatie in Griekenland eruitziet. 

4. Hoe het zwerfhondenprobleem opgelost kan worden. 

5. Hoe het is om een hond uit het buitenland te adopteren. 

6. Tips voor een vakantie in Griekenland en jouw spreekbeurt. 

7. Een quiz die jij kan gebruiken om de kennis van jouw klasgenootjes te testen! 

Als bonus hebben we op onze website ook het Skýlos Strays Kaartspel staan. Dit spel is 

superleuk om met klasgenootjes, familie of vrienden te spelen. 

Als je nog vragen hebt, mag je ons altijd een berichtje sturen.  

Dit kan via info@skylosstrays.com  

Voor meer informatie kun je ook een kijkje nemen op onze website, Facebookpagina en 

Instagrampagina.  

Website  www.skylosstrays.com 

Facebook  www.facebook.nl/skylosstrays  

Instagram  www.instagram.com/skylos_strays/  

Succes! 
 

 

  

mailto:info@skylosstrays.com
http://www.skylosstrays.com/
http://www.facebook.nl/skylosstrays
http://www.instagram.com/skylos_strays/
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1. Wie zijn wij? 
Dit schoolpakket is gemaakt door Stichting Skýlos Strays. Dit is een Nederlandse organisatie 

waar allemaal vrijwilligers werken. De stichting helpt honden in Griekenland die geen huis 

hebben. Deze honden zwerven rond op straat of zitten in een Grieks shelter (een soort asiel).  

Hoe wij helpen  

Omdat Griekenland niet naast de deur is, 

kunnen wij het beste helpen door geld in te 

zamelen. Dat geld geven wij aan 

verschillende mensen in Griekenland die 

daarmee de honden in hun omgeving 

kunnen helpen. Deze mensen noemen wij 

‘rescuers’. 

Daarnaast zamelen we ook geld in waarmee 

we neutralisatieprojecten in Griekenland 

financieel mogelijk kunnen maken. 

Neutralisatie zorgt ervoor dat de honden 

geen puppy’s meer kunnen krijgen, 

waarmee je voorkomt dat het aantal 

honden dat op straat leeft toeneemt, en zorgt dat het uiteindelijk afneemt! Je kan meer over 

neutralisatie lezen in hoofdstuk 4.  

Ook maken we adoptie van (zwerf)honden uit Griekenland mogelijk. Als iemand een hond 

adopteert, dan betekent dit dat de hond nu bij deze persoon mag wonen. De mensen die de 

hond adopteren zijn vanaf dat moment zijn baasjes en zorgen voor de hond.   

De Griekse bevolking 

Als stichting is ons grootste doel om uiteindelijk geen werk meer te hebben! Dit is bereikt 

zodra het hondenleed in Griekenland er niet meer is. Om dit voor elkaar te krijgen, moet de 

Griekse bevolking anders met honden omgaan. Veel Grieken gaan slecht met de honden om.  

Soms gebruiken mensen de hond als waakhond, buiten aan een ketting. Officieel is dit 

verboden in Griekenland, maar als het baasje zegt dat hij de hond uitlaat, mag het wel. 

Sommige honden zijn het slachtoffer van mishandeling door hun baasje. Het baasje van de 

hond geeft hem dan (bijna) geen eten en drinken, slaat of schopt de hond, doet niks als de 

hond ziek is of laat de hond ergens achter als hij geen nut meer heeft.  

De manier waarop zij omgaan met honden is voor hen heel normaal. Wij steunen mensen in 

Griekenland die aan de bevolking vertellen hoe belangrijk neutraliseren en een 

diervriendelijke omgang met (zwerf)honden is. Zo hopen we dat er verandering in de 

omgang met dieren komt. 

Wist je dat: 

Skýlos is het Griekse 

woord voor hond.  

Dit spreek je uit als 

skie-los. 
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Belang van donaties 

Om alle projecten en de Griekse rescuers die de honden helpen te ondersteunen, hebben wij 

dus geld nodig. Dit geld krijgen wij via donaties. Zonder donaties kunnen wij de honden in 

Griekenland niet helpen. Om donaties te krijgen, hebben we een website en posten we 

berichten op sociale media. Hierop vertellen we over de slechte situatie van de honden in 

Griekenland en leggen we uit hoe we helpen. Op die manier proberen we zoveel mogelijk 

dierenliefhebbers te bereiken die willen doneren. Ook ontvangen we donaties door mond-

op-mond reclame. Dat houdt in dat mensen die ons kennen anderen over ons werk 

vertellen.  

Daarnaast ontvangen we geld via de adopties. Als mensen een hond via ons willen 

adopteren, vragen wij hier een bepaald bedrag voor. Een deel van dit bedrag dekt de kosten 

die de adoptie met zich meebrengt.  

Naast geld kunnen mensen ook goederen doneren, zoals voer en tuigjes.   

Omdat we alleen met vrijwilligers werken die geen vergoeding krijgen voor het werk dat ze 

doen, kan al het geld gebruikt worden voor het helpen van de Griekse zwerfhonden. 
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2. Wat zijn zwerfhonden eigenlijk? 
Zwerfhonden zijn ontstaan door mensen. Zij stammen dus niet af van wilde dieren, zoals wel 

eens gedacht wordt. De hond zelf heeft als voorouder de wolf. Door de eeuwen heen zijn 

wolfachtigen gaan samenwerken met de mens en is een gedomesticeerde (dit betekent 

aangepast aan het leven bij mensen) ‘wolf’ ontstaan: de hond.  

Omdat de mens deze honden gebruikte voor verschillende doeleinden, zijn er allerlei rassen 

ontstaan, die allemaal zo hun eigen specifieke eigenschappen hebben. De een bewaakt het 

erf, de ander helpt met het verplaatsen van vee, er zijn rassen voor het helpen bij de jacht 

en ga zo maar door.  

Veel Griekse zwerfhonden hebben daarom een mix aan eigenschappen van rashonden die 

daar het meeste voorkomen, zoals de Griekse herder en de Hellinikos Ichnilatis: de Griekse 

jachthond. 

    

Met en zonder baas 

Er zijn drie groepen zwerfhonden zonder baas: 

1. Loslopende hond zonder baasje. Deze groep honden heeft ooit een baasje gehad, maar is 

bijvoorbeeld weggelopen of achtergelaten. Nu is er niemand meer die voor de hond 

zorgt.  

2. Gemeenschapshond. De honden die in deze categorie vallen hebben geen baasje, maar 

worden wel verzorgd door mensen. 

3. Verwilderde hond. Deze honden hebben geen baasje en moeten helemaal voor zichzelf 

zorgen.  

Een aparte groep zijn de loslopende honden met een baasje. Deze hebben wel een baasje, 

maar lopen voor een deel van de dag helemaal vrij rond.  

Griekse herder (Roula) Griekse jachthond (Ushi) 
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3. De situatie in Griekenland  
Iedereen kent wel iemand met een hond, of misschien heb je zelf wel een hond thuis. Als 

hondeneigenaar ben je verantwoordelijk voor jouw hond. Je moet hem niet alleen eten en 

drinken geven, maar ook genoeg liefde en beweging en voor hem zorgen wanneer hij ziek is. 

Iedere hond verdient toch een warme mand en een baasje die van hem houdt en goed voor 

hem zorgt?! Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Griekenland worden veel honden 

op een andere manier gehouden dan wij in Nederland gewend zijn. Als jij wel eens op 

vakantie bent geweest in Griekenland, heb je misschien wel gezien hoeveel dieren het daar 

slecht hebben.  

Verantwoordelijkheid van het baasje 

In Griekenland worden veel honden op boerderijen gehouden of werken als herdershond. 

Deze honden hebben een baas, deze baas is verantwoordelijk voor de zorg voor de hond. 

Naast het geven van eten en drinken, hoort hier bijvoorbeeld ook bij dat de hond ingeënt 

wordt tegen ziektes. Het baasje kan er ook voor zorgen dat de hond geneutraliseerd wordt, 

zodat deze geen ongewenste puppy’s meer kan voortbrengen. De honden die Grieken op 

boerderijen of als herdershond houden, zijn vaak niet geneutraliseerd. Deze honden kunnen 

dus nog puppy’s krijgen, die meestal ongewenst zijn. Het gebeurt dan dat de baas de jonge 

hondjes ergens dumpt of vermoord door bijvoorbeeld verdrinking. De Griekse bevolking kijkt 

niet raar op als ze een doos puppy’s naast de vuilnisbak vinden, of ergens op een veld. Soms 

wordt het teefje (vrouwtjeshond) achtergelaten op straat, omdat ze drachtig (zwanger) is. 

De puppy’s worden dan op straat geboren zonder dat er iemand is die voor ze zorgt.  

Verwondingen 

Onder de honden die op straat leven, ontstaan soms gevechten. Vooral de reutjes 

(mannetjeshonden) gaan met elkaar vechten als er een vruchtbaar teefje in de buurt is. Ook 

wordt er gevochten om eten. Tijdens deze gevechten raken de honden vaak gewond. Dit is 

dan ook de reden dat straathonden vaak kapotte oren en andere verwondingen hebben. 

Maar dat kan ook komen doordat ze bijvoorbeeld aangereden zijn, of mishandeld door 

mensen. 

Geen geld 

Soms is het zo dat het baasje te weinig geld heeft om de hond voldoende en het juiste eten 

en drinken te geven. Ook is er dan geen geld om de hond te beschermen of te behandelen 

tegen ziektes en te laten neutraliseren. Soms is er een andere reden dat het baasje de hond 

niet behandelt tegen ziektes of niet laat neutraliseren. Bijvoorbeeld omdat ze dit niet nodig 

vinden, omdat de hond niet belangrijk is. 
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Rescuers 

Onze rescuers spelen een grote rol in wat wij voor de honden in Griekenland doen. Rescuer 

is een Engels woord en het betekent ‘redder’. Dit zijn hardwerkende mensen in Griekenland 

met wie wij samenwerken. Dagelijks zijn zij bezig om (zwerf)honden te helpen. Als dieren 

gewond zijn of geneutraliseerd moeten worden, gaan ze met ze naar de dierenarts. Ook 

vangen ze honden op, soms thuis en anders in een groepsopvang. Zo’n groepsopvang 

noemen wij een shelter, dat is een soort asiel.  

Er zijn periodes dat ze bijna dagelijks berichten of telefoontjes krijgen van mensen die ergens 

achtergelaten puppy’s hebben gevonden. Deze hondjes zijn te jong en kwetsbaar om in een 

shelter te verblijven. De rescuers nemen ze dan zelf in huis of zoeken Griekse gastgezinnen 

waar de puppy’s vaak in de tuin mogen verblijven. Als ze dan groot genoeg zijn en al hun 

vaccinaties hebben gehad, gaan ze vaak naar een shelter. 

 

 

 

Een verhaal van rescuer Katerina 

Hallo, ik ben Katerina en ik wil het verhaal over mijn eigen hond Buddy graag met 

jullie delen. Het was augustus, de vakantieperiode in Griekenland. Iemand belde mij 

voor een hond die aangereden en alleen gelaten was, midden op de weg. Buddy 

kwam toen verlamd bij mij. Hij kon zijn achterpoten niet meer bewegen. De meeste 

dierenartsen zeiden dat ik hem moest laten inslapen omdat hij een slecht leven zou 

hebben. Ik zag in zijn ogen dat hij wilde leven. Na maanden trainen, medicijnen en 

inzet, bewoog Buddy zijn ene achterpoot… en toen de andere… Ik hielp hem op te 

staan en toen gebeurde er een wonder: Buddy loopt nu niet alleen, maar speelt 

zelfs! Elke keer als ik hem zie, beleef ik het wonder overnieuw. Hij is mijn wonder. 
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Verschillende shelters 

Een shelter is er in allerlei soorten en maten. Van een veldje met een paar hokken, tot een 

groot stuk grond dat met hekken is opgedeeld in allemaal kleinere verblijven met een 

schuilhok. Soms wordt een oude fabriekshal of stal gebruikt, waarin dan allemaal hokken 

worden gemaakt met bijvoorbeeld gaas. De meeste shelters zijn van particulieren: Griekse 

hondenliefhebbers die alleen of met andere vrijwilligers de verblijven schoonmaken en de 

honden verzorgen. Dit doen ze allemaal in hun vrije tijd. Alle kosten moeten ze van hun 

eigen geld en van donaties betalen. 

Maar er zijn ook gemeenteshelters van de overheid. Hierin worden honden opgevangen 

waar mensen over geklaagd hebben. Deze shelters zijn soms niet meer dan een afgelegen 

terrein in de bergen waar elke hond aan een hok aan de ketting vastzit. Ze krijgen amper te 

eten en als er al water in hun drinkbak zit, is dit vaak groen en vies. Deze shelters worden 

door de rescuers omschreven als ‘de hel op aarde’.  

Overvolle opvang 

Er zijn niet veel Griekse mensen die honden thuis op willen vangen en de shelters raken 

overvol. Ook is een shelter eigenlijk niet echt een goed thuis voor honden. Net als in een 

Nederlands asiel, krijgen de honden de belangrijkste dingen: eten, drinken, onderdak en 

verzorging. In Griekenland is er vaak niet eens tijd voor een wandeling, en alleen heel soms 

krijgen de honden wat training. Het is veiliger dan de straat, maar een echt thuis is natuurlijk 

veel beter!  

Daarom is een belangrijk deel van het werk van de rescuers het zoeken naar huisjes voor de 

honden. En ondanks dat er langzaamaan ook wel Grieken komen die een hond als 

gezelschapsdier nemen en er goed voor zorgen, maken de honden in het buitenland het 

meeste kans op een goed baasje. Veel honden worden geadopteerd door mensen uit 

Nederland, Duitsland en Engeland, via stichtingen zoals Skýlos Strays. 

Echte doorzetters 

Om geld binnen te halen, meer vrijwilligers te werven en de Griekse bevolking te leren dat ze 

goed met hun honden om moeten gaan, gaan de rescuers langs scholen of schrijven ze 

stukjes in de krant. Maar ze zijn vooral actief op sociale media.  

Omdat het voor de bevolking niet vanzelfsprekend is dat je zoveel voor dieren doet, worden 

de rescuers vaak voor gek verklaard en zelfs tegengewerkt. Soms worden ze zelfs bedreigd! 

Ondanks dat, blijven ze hard werken om de situatie voor de honden te verbeteren. 
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Hulp vanuit het buitenland 

In Nederland schakel je een organisatie in die 

dieren beschermt - zoals de Dierenbescherming 

- als dieren slecht behandeld worden. Er zijn 

veel dierenbeschermingsorganisaties en 

sommige daarvan krijgen geld van de 

Nederlandse overheid. Dit is niet in elk land 

hetzelfde. In veel landen geeft de overheid geen 

geld aan dit soort organisaties. In deze landen 

wordt er door de overheid veel minder gedaan 

voor zwerfhonden dan wij in Nederland gewend 

zijn. Om de organisaties die dieren beschermen 

in deze landen te helpen, werken stichtingen uit 

het buitenland - zoals wij - met hen samen.  

Ondanks dat er in 2021 veel strengere wetgeving is gekomen in Griekenland om dierenleed 

bij bijvoorbeeld honden te voorkomen, is het nog niet voorbij. Dit komt omdat er niet 

genoeg controle is op de naleving van deze wetten. De Griekse 

dierenbeschermingsorganisaties moeten daarom nog steeds heel hard werken om zoveel 

mogelijk dieren een beter leven te geven. 

Behalve directe hulp aan de honden zelf, zetten de dierenbeschermingsorganisaties zich ook 

in om het bewustzijn bij de Griekse bevolking te vergroten. De bevolking moet zich bewust 

worden van de manier waarop dieren verzorgd en gehouden horen te worden. Ook is het 

belangrijk dat de noodzaak van neutraliseren duidelijk wordt.   

Wist je dat:  

Sinds november 2020 

wordt mishandelen van 

een dier volgens de 

Griekse wet als een 

ernstig misdrijf gezien. 
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4. Hoe los je het zwerfhondenprobleem op? 
De honden die zonder eten en drinken op straat leven, moeten voor zichzelf zorgen. Door te 

bedelen of afval te eten, zorgen zij dat ze in leven blijven. Veel mensen vinden dit vervelend. 

Ook zijn ze vaak bang voor de honden omdat ze agressief kunnen zijn door vervelende 

ervaringen met mensen en ziek kunnen zijn. Veel ziektes zijn niet gevaarlijk voor mensen, 

met uitzondering van rabiës. Een andere naam voor rabiës is hondsdolheid, misschien heb je 

hier wel eens van gehoord. Ook kan een loslopende hond verkeersongelukken veroorzaken. 

Door de honden te vergiftigen of ergens in de bergen te dumpen, proberen ze van de 

honden af te komen.  

De oplossing 

Dat is natuurlijk niet de oplossing! Zoals je in het voorbeeld op de volgende bladzijde kunt 

zien, kunnen honden in korte tijd veel puppy’s krijgen. Als je steeds wat honden doodmaakt, 

los je het probleem niet op. Er komen namelijk snel veel honden bij. De oplossing op de 

lange termijn is het neutraliseren van de honden, zodat zij geen ongewenste puppy’s meer 

kunnen krijgen. 

Het neutraliseren van de hond is het castreren of steriliseren door middel van een operatie. 

De reuen (mannetjeshonden) worden gecastreerd en de teven (vrouwtjeshonden) worden 

gesteriliseerd. Beide operaties gebeuren onder narcose. Dit betekent dat het dier in een 

kunstmatige diepe slaap wordt gehouden. Door de narcose voelt de hond niks van de 

operatie. De neutralisatie zorgt ervoor dat er geen puppy’s meer geboren worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat: 

Het krijgen van kinderen noem je 

voortplanten. 

Als honden zich voortplanten krijgen 

ze puppy’s, als katten zich 

voortplanten krijgen ze kittens en als 

mensen zich voortplanten krijgen ze 

een baby. 
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Stel je eens voor 

Een plek met voldoende eten, drinken en 

onderdak. Op een dag dumpt iemand een 

mannetjeshond (reu) en een vrouwtjeshond 

(teef). Deze twee honden krijgen ieder half 

jaar een nest van vier puppy’s, twee reuen en 

twee teven. Deze puppy’s krijgen ook ieder 

half jaar weer puppy’s en zo gaat dit voor 

enkele jaren door. Dit betekent dat er na 

twee jaar al 54 honden op deze plek op straat 

wonen. Door een hond te laten steriliseren of 

castreren door de dierenarts, zorg je ervoor 

dat zij geen ongewenste puppy’s meer 

kunnen krijgen. 

Dit plaatje legt het nog eens uit: 

 

 

 

Wist je dat: 

Een hond kan tot wel 15 

pups krijgen per keer. 

Het grootste nest ooit is 

in 2004 geboren en was 

zelfs 24 puppy’s groot! 

 

In het begin zijn er twee volwassen honden, 

een reu en een teef 

De volwassen honden krijgen samen 

vier pups, in totaal zijn er nu 6 honden 

Een half jaar later krijgen deze honden ook 

weer pups, in totaal zijn er nu 18 honden 

Ook deze honden krijgen na een half jaar 

weer pups, in totaal zijn er nu 54 honden 

Na 1 jaar  

Na 1,5 jaar  

Na 2 jaar  
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Een zwerfhond heeft geen baasje die ze kan laten neutraliseren, maar het is wel belangrijk 

dat juist deze honden geen puppy’s krijgen om het totaal aantal zwerfhonden te 

verminderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trap Neuter en Return 

Trap Neuter en Return (TNR) is een goede 

manier om het zwerfhondenprobleem aan te 

pakken. Bij deze methode worden de honden 

gevangen, geneutraliseerd en weer 

teruggeplaatst. 

Nadat de honden geneutraliseerd zijn, worden 

ze teruggebracht naar de plek waar ze 

woonden. Ze worden op deze plek 

teruggeplaatst, omdat ze hier weten te 

overleven. Het is hun thuis. 

Alle honden die teruggeplaatst worden, overlijden uiteindelijk omdat ze oud zijn of om een 

andere reden. Dus als alle honden geneutraliseerd worden, zullen er uiteindelijk geen 

zwerfhonden meer zijn!  

  

Trap Neuter en Return zijn 

Engelse woorden.  

Trap betekent vangen, neuter 

betekent neutraliseren en 

return betekent 

terugplaatsen. 
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Het loopje van Lilla 

Zo werd Lilla gevonden, op een vuilnisbelt samen met 

haar broertje en twee zusjes. Uitgedroogd, 

uitgehongerd, bijna kaal en haar huid zat vol met 

korsten. Nadat ze bijna een maand aangesterkt 

hadden in een kliniek, kregen zij een plekje in de 

opvang van hun rescuer. Lilla groeide op tot een 

prachtige en lieve meid. Toch was er iets wat haar 

rescuers zorgen baarde, ze had een apart loopje. De 

dierenarts dacht aan een probleem met haar heupen 

dat weg zou gaan naarmate ze ouder werd.  

Helaas was dit niet het geval. Nadat Lilla uitgegroeid was, liep zij nog steeds niet 

goed. Er werden röntgenfoto’s gemaakt om te zien hoe zij het beste behandeld kon 

worden. Wat bleek nou? Lilla had helemaal geen heupprobleem. Op de foto’s waren 

verschillende oude en slecht geheelde botbreuken in haar heupen en onderste 

wervels te zien. Ook was haar rechterheup helemaal uit de kom. Een operatie kostte 

€ 550. Dat is veel geld voor de Griekse rescuers om te betalen. Met behulp van een 

donatie-actie op sociale media, hebben wij als stichting de operatie betaald die Lilla 

zo erg nodig had. Nadat ze mocht herstellen bij een Nederlands gastgezin, heeft ze 

een heel fijn thuis gevonden. En kijk nou eens wat een mooie en gelukkige dame ze 

is geworden!  
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5. Een hond uit het buitenland adopteren 
Een hond een thuis geven is iets heel moois! Door een hond uit het buitenland te adopteren, 

help je ook een beetje mee om het zwerfhondenprobleem op te lossen. Het is wel belangrijk 

dat je weet dat een buitenlandse hond adopteren anders is dan als je een hond uit 

Nederland bij een fokker koopt.  

Socialisatieproces 

Socialisatie houdt in dat de hond kennismaakt 

met allemaal nieuwe dingen. Het is belangrijk 

dat een hond tot hij 14 weken oud is, 

kennismaakt met zoveel mogelijk verschillende 

dingen. Zo leert de hond dat hij voor veel dingen 

niet bang hoeft te zijn. 

Puppy’s mogen pas vanaf de leeftijd van 15 

weken de grens over naar een ander land, 

omdat ze dan pas volledig ingeënt kunnen zijn 

tegen gevaarlijke ziektes, zoals rabiës. Hierdoor 

missen ze deze belangrijke socialisatieperiode in 

hun nieuwe thuisland en kunnen ze angstiger 

zijn.  

Een rugzak aan ervaringen 

Als je zelf een hond uit het buitenland wilt adopteren, kan het zo zijn dat er nogal wat bij 

komt kijken. De hond komt uit een shelter of een gastgezin en is het leven in Nederland nog 

niet gewend. Wel heeft de hond al een ‘rugzak’ gevuld met ervaringen als hij bij jou in huis 

komt. Dit betekent dat hij dingen meegemaakt heeft die hem bang of onzeker maken in 

sommige situaties.  

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat hij een nare ervaring heeft met mensen, verkeer of geluiden. 

Het kan ook zijn dat hij pijn heeft of op een andere manier last heeft van zijn lichaam. Pijn en 

angst kunnen ervoor zorgen dat de hond stress heeft en dat kan leiden tot probleemgedrag. 

De hond kan dan bijvoorbeeld agressief reageren op mensen, dieren of voorwerpen. Ook 

kan het juist zijn dat de hond erg bang wordt en voor mensen, dieren of voorwerpen weg wil 

rennen.  
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De adoptieprocedure 

Stichting Skýlos Strays maakt de adoptie van honden uit Griekenland mogelijk. Dit doen wij 

door honden aan te bieden die in Griekenland in een shelter zitten of al bij een Nederlands 

gastgezin zijn, via onze website of social media. We doen dit via een adoptieprocedure die 

bestaat uit een adoptieformulier, een aantal telefoongesprekken en een huisbezoek. Tijdens 

de adoptieprocedure bekijken wij of de hond die jij wilt adopteren, bij jou past. 

Thuis in Nederland 

Als een adoptiehond na de procedure bij jou in huis 

komt, heeft hij tijd nodig om te wennen. Dit 

betekent dat hij heel veel rust en structuur nodig 

heeft. Dat zijn dus geen wandelingen op vreemd 

terrein, vriendjes thuis uitnodigen of op visite gaan. 

In het begin dan tenminste.  

Skýlos Strays geeft hierbij begeleiding zodra de hond 

bij jou thuis woont. In het begin is er vaak contact via 

de telefoon. Zodra de hond zich goed thuis voelt, 

wordt dit minder. Maar als het toch weer nodig is, 

kunnen adoptanten altijd weer contact opnemen.  

Alle honden die geadopteerd worden via ons, moeten geneutraliseerd worden. Ook spreken 

wij met het nieuwe baasje af dat de hond terugkomt naar ons als het baasje niet meer voor 

de hond kan of wil zorgen. Door deze afspraak te maken, willen wij voorkomen dat een hond 

in een asiel terechtkomt. Door de hond te neutraliseren, voorkomen wij dat de hond 

gebruikt wordt om mee te fokken.   

Tips voor de omgang met een buitenlandse adoptiehond 

▪ Niet alle honden vinden het fijn als je zomaar naar ze toe loopt en ze begint te aaien. Dit 

geldt niet alleen voor buitenlandse adoptiehonden. Doe dit dus ook niet zomaar, de 

hond kan van jou schrikken en vervelend reageren.  

▪ Het is belangrijk dat je niet te druk doet als je bij een adoptiehond in de buurt komt. Blijf 

dus rustig. Anders kan de hond misschien bang worden en vervelend reageren. 

Misschien heb jij zelf wel een adoptiehond thuis of ken je iemand met een adoptiehond. Dan 

heb jij vast ook nog wel een goede tip!  
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Het verhaal van Rana 

Rana (eerst Reena) was een pup van vijf maanden oud toen zij samen met haar 

broertje werd aangereden. Haar broertje overleed direct, Rana raakte gewond en  

vluchtte weg.  

Pas een hele week later konden rescuers haar  

vinden en vangen om haar mee te nemen naar  

de dierenarts. Hier bleek dat zij een gebroken  

rechterachterpootje had. De kosten van de operatie  

waren erg hoog, wel € 500! Dit geld hadden  

de rescuers niet, maar zonder de operatie zou  

Rana de rest van haar leven mank blijven lopen. 

Met behulp van donaties hebben wij de  

dierenartskosten kunnen betalen. Nu kan Rana  

weer wandelen, rennen en spelen!  

Via onderstaande link kun je een filmpje bekijken van Rana. 

Op het filmpje is ze te zien met een gebroken pootje en dat ze 

daarom moeite heeft met lopen. Het filmpje is een week na 

het ongeluk opgenomen.  

https://youtu.be/Aiv_rdDBeQ8 

Samen met twee andere honden en twee katten woont Rana 

inmiddels bij een Nederlands gezin in huis. Zij is opgegroeid 

tot een mooie, grote dame! 

 

https://youtu.be/Aiv_rdDBeQ8
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6. Tips  
Zelf op vakantie in Griekenland  
Als je zelf op vakantie gaat naar Griekenland, kan het zo zijn dat je zwerfhonden tegenkomt. 

Dit is natuurlijk heel vervelend om te zien en waarschijnlijk wil jij als dierenvriend iets voor 

ze doen. Daarom geven wij een paar tips voor op vakantie! 

Hoe kan je helpen?  

▪ Weggaan terwijl het dier aan het eten is.  

▪ Als je ziet dat een dier mishandeld of verwaarloosd wordt, kijk dan op internet of er een 

dierenwelzijnsorganisatie in de buurt zit. Zij kunnen het dier helpen.  

▪ Ga samen met je ouders/verzorgers naar de dierenarts als je een dier vindt dat er slecht 

aan toe is. Let op! (Zwerf)dieren kunnen gevaarlijk zijn als ze niet gewend zijn aan 

mensen of een negatieve ervaring met ze hebben. Let dus altijd eerst op jouw eigen 

veiligheid.  

Let op: 

▪ Zorg dat de dieren niet te veel aan jou gehecht raken. Als jij weer naar huis vertrekt, 

blijven de dieren alleen achter en moeten ze weer voor zichzelf zorgen.   

▪ Voer dieren niet bij een hotel of restaurant. Als de dieren terugkomen kunnen mensen 

dit vervelend vinden en zullen de dieren dan misschien vergiftigen om te zorgen dat ze 

voortaan wegblijven.   

▪ Ga niet met elk zwerfdier naar de politie. Alleen wanneer het dier zwaar verwaarloosd of 

mishandeld wordt, kunnen zij iets doen.  

Tips voor jouw spreekbeurt 

Om jouw spreekbeurt tot een succes te maken, hebben wij wat tips voor jou op een rijtje 

gezet: 

▪ Oefen je spreekbeurt voor de spiegel. 

▪ Kijk jouw klasgenoten zoveel mogelijk aan tijdens je spreekbeurt. 

▪ Maak gebruik van materialen die jouw verhaal duidelijker maken. Bijvoorbeeld een 

PowerPoint met plaatjes of een filmpje.  

▪ Praat duidelijk en niet te snel of te zacht, zo kan iedereen jou verstaan. 

▪ Denk aan de tijd! Soms mag je spreekbeurt bijvoorbeeld maximaal 10 minuten duren. 

Oefen dan van tevoren of je met jouw verhaal binnen de tijd blijft.  
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7. Test de kennis van jouw klasgenoten 
Ben je benieuwd of je klasgenoten goed opgelet hebben tijdens de spreekbeurt? Stel ze dan 

aan het eind van de spreekbeurt wat vragen! 

Om jou op weg te helpen, hebben wij een quiz bedacht. De quiz bestaat uit stellingen die 

goed of fout kunnen zijn.  

 

De stellingen 

1. In Griekenland zijn geen zwerfhonden. 

Antwoord: Niet waar! Wij hopen dat er op een dag geen zwerfhonden meer zijn.  

 

2. Skýlos is het Griekse woord voor zwerfhond. 

Antwoord: Niet waar! Skýlos betekent hond in het Grieks. 

 

3. Zwerfhonden zijn altijd honden zonder een baasje. 

Antwoord: Niet waar! Ook honden met een baasje kunnen zwerfhonden zijn als ze voor 

perioden zonder hun baasje buiten rondzwerven.  

 

Hoe speel je de quiz? 

Zorg ervoor dat iedereen gaat staan. Jij, als spelleider, leest de stellingen een voor 

een voor. Na elke stelling tel je langzaam af van 3 naar 1. Op het moment dat je bij 1 

bent mogen de klasgenoten antwoord geven.  

Dit doen ze zo: 

Duimpje naar boven = Stelling is waar 

Duimpje naar beneden = Stelling is niet waar 

Als iedereen met zijn duim omhoog of naar beneden staat, geef jij het juiste 

antwoord.  

Iedereen die het juiste antwoord gegeven heeft, mag blijven staan! Heeft iemand de 

vraag fout beantwoord, dan mag diegene gaan zitten. Nu staan er alleen nog mensen 

die het goede antwoord gegeven hebben.  

Ga net zo lang door tot er nog maar een van je klasgenoten staat of totdat de 

stellingen op zijn. Staan er dan nog meerdere mensen? Dan hebben zij een gedeelde 

eerste plaats!  
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4. In Griekenland is het verboden om honden aan een ketting te houden. 

Antwoord: Waar! Toch zien we dit nog wel gebeuren. Het mag namelijk wel als de hond 

uitgelaten wordt.  

 

5. Een hond die geneutraliseerd is, kan nog steeds puppy’s krijgen. 

Antwoord: Niet waar! Als een hond geneutraliseerd is, kan dit niet meer. 

 

6. Alle honden vinden het leuk om geaaid te worden. 

Antwoord: Niet waar! Sommige honden kunnen vervelende ervaringen hebben met 

mensen of vinden het om een andere reden niet fijn om aangeraakt te worden.  

 

7. Het neutraliseren van honden is de beste manier om het zwerfhondenprobleem tegen te 

gaan. 

Antwoord: Waar! Zo zorg je ervoor dat de honden geen ongewenste puppy’s meer 

kunnen krijgen.  

 

8. Bij Trap, Neuter en Return worden honden gevangen, geneutraliseerd en bij iemand in 

huis geplaatst.  

Antwoord: Niet waar! Na het neutraliseren, worden de honden weer teruggebracht naar 

de plek waar zij vandaan komen. Zo voorkom je dat andere honden het territorium van 

de hond overnemen.  

 

9. Zwerfhonden zijn van oorsprong wilde dieren. 

Antwoord: Niet waar! Zwerfhonden zijn honden die door mensen gedumpt zijn of hun 

ouders zijn honden die los rondlopen. Omdat de meeste Griekse baasjes hun honden 

niet laten neutraliseren, worden er zo allemaal puppy’s geboren op straat.   

 

10. Een puppy van 3 tot 14 weken oud moet zo min mogelijk nieuwe dingen leren.  

Antwoord: Niet waar! Dit is de belangrijkste socialisatieperiode. Het is belangrijk dat de 

hond in deze leeftijd kennismaakt met nieuwe dingen en situaties. Op deze manier kan 

de hond hier beter mee omgaan als hij volwassen is. 

Dit zijn alle stellingen die wij voor jou verzonnen hebben. Misschien kun jij zelf ook nog 

stellingen bedenken die goed passen bij wat jij verteld hebt? 

Waar mag je dit pakket voor gebruiken?  

De informatie in dit pakket mag gebruikt worden als informatie voor jouw werkstuk, 

spreekbeurt of voor andere opdrachten van school. Bekijk ook eens onze website,  

Facebookpagina en Instagrampagina voor informatie, foto’s en filmpjes!  

Website: www.skylosstrays.com | Facebook: www.facebook.nl/skylosstrays  

Instagram: www.instagram.com/skylos_strays/ 

http://www.skylosstrays.com/
http://www.facebook.nl/skylosstrays
http://www.instagram.com/skylos_strays/

