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Intouwvoorzwerfhond
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Ivo Bakhuijzen zet hondenopvang op in Georgië
BOSKOOP/TBILISI • Het
kan vreemd lopen in het
leven. Zo ben je een Boskoopse beroepsmilitair in
Afghanistan, zo beheer je
de eerste hondenopvang
in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Het overkwam Ivo Bakhuijzen. Nu
zamelt hij geld in voor zijn
stichting Dog Shelter.

PETER VAN EIJK
Ivo houdt wel van avontuur.
Daarom heeft hij nooit serieus overwogen naar Boskoop terug te keren
na zijn tijd als pelotonscommandant in Afghanistan. ,,Mijn stiefvader Martin vroeg of ik zin had om
beheerder te worden van een aantal
parken die hij in Georgië heeft aangelegd. En dat leek me wel wat,’’ zegt
hij. ,,Ik zit er nu vier jaar en ik heb
er een heel sociaal leven opgebouwd. Het bevalt nog steeds.’’
Het viel hem al snel op dat de Georgiërs zich totaal niet interesseren
voor de talrijke zwerfhonden in de
stad. ,,Rashonden zijn voor Georgiërs echte honden. Zwerfhonden
worden beschouwd als ongedierte.
Je ziet om de kilometer langs de
weg een dode hond liggen. Niemand
die er naar omkijkt.’’
Op een dag vond hij een gewonde
pup langs de weg. Die bracht hij zo
snel mogelijk naar de dierenarts.
,,Het mocht helaas niet meer baten.
Op dat moment heb ik besloten wat
aan het probleem te gaan doen. Ik
heb Martin gebeld en gevraagd: zullen we een hondenopvang gaan beginnen? Hij zei meteen ‘ja’. Daarna
ben ik sponsors gaan werven.’’
Het leverde hem 35.000 euro op,
genoeg om een asiel te bouwen en

Ivo Bakhuijzen

‘Zwerfhonden
worden daar
beschouwd als
ongedierte’

Kort nieuws

Aangehouden
dankzij heli

Dankzij de hulp van een politiehelikopter hebben agenten twee
autodieven bij Leimuiden kunnen aanhouden. De politie wilde
de auto gisteren in de vroege
ochtend in Roelofarendsveen
controleren, maar bij het zien
van de politie gaf de bestuurder
vol gas. De achtervolging ging
via Oude Wetering naar de rijksweg A4, waar de verdachten
wisten te ontsnappen. Even
later kreeg een andere surveillancewagen de verdachte auto
in het vizier in Leimuiden. Opnieuw zette de politie de achtervolging in en ze schakelde daarbij een helikopter in. Dankzij
die luchtsteun zag de politie dat
de verdachten bij De Kwakel uit
de wagen wegvluchtten. Op aanwijzingen van de helibemanning
konden de agenten op de grond
de mannen, een 32-jarige man
uit Almelo en een 21-jarige Amsterdammer, in de kraag vatten.

ALPHEN

Golf aan
auto inbraken

Ivo Bakhuijzen met één van de zwerfhonden bij zijn kennels. PRIVÉFOTO

een door zijn moeder beheerde
stichting Dog Shelter, die in Nederland fondsen werft. En dat voor een
man die, naar eigen zeggen, niet
eens zoveel met honden heeft.
,,Maar dat beeld van die verwaarloosde dieren liet me niet los. Bovendien zit dat in me. Ik wil het
leven waardevol maken, en niet alleen in mijn eigen belang.’’

DRUPPEL

Inmiddels zitten er dertig honden in
de opvang en dat is een druppel op
een gloeiende plaat, want alleen al
in Tbilisi lopen 25.000 zwerfhonden
rond. ,,Dertig honden is nog niet zo
veel, maar bedenk wel dat zonder
onze inspanningen die dertig dieren
nu dood zouden zijn geweest.’’
Zijn initiatief dient tevens een
groter doel. ,,Het heeft ook een voorbeeldfunctie, ik probeer zo mensen
iets bij te brengen,’’ zegt Ivo. Niet dat
men daar al veel begrip heeft voor

zijn activiteiten. ,,Mij wordt wel
eens gevraagd waarom ik me om
honden bekommer en niet om de
ouderen daar, die het ook niet zo
goed hebben.’’
Maar de Boskoper zet onvermoeid
zijn activiteiten voort. Honden worden van straat gehaald, verzorgd, gesteriliseerd, gechipt en er wordt een
tehuis gezocht. Daarnaast geeft de
stichting voorlichting op scholen.
,,Ook gaan we in gesprek met de
overheid, om te bereiken dat er
meer kennels komen, maar dat is
een kwestie van lange adem.’’

VUIL

Het valt niet mee om Nederland
‘warm’ te krijgen voor hondenopvang in een ver land. ,,Maar wat is
ver? Honden in Nederland hebben
een goed leven, terwijl hun soortgenoten op vier uur vliegen als oud
vuil worden behandeld. Maar ja, er
zijn al zoveel collectes. Nederland is

een beetje ‘goede doelen-moe.’’
Op het ogenblik krijgt Dog Shelter
ongeveer 350 euro in de maand uit
Nederland. ,,Om de opvang goed te
kunnen laten functioneren zou dat
eigenlijk 700 moeten zijn. Maar we
vragen niet veel. Voor drie euro kunnen we al veel honden te eten
geven.’’
Een plek voor slechts dertig honden lost het probleem niet op, dus
moeten er kennels bij komen. ,,Dan
hebben we nog zo’n 50.000 euro
nodig. Maar daarna zijn we dan ook
ﬁnancieel onafhankelijk’. Dan hebben we het, denk ik, goed gedaan.’’
Ooit komt een moment dat Dog
Shelter alleen verder kan en dan
slaat de avonturier nieuwe wegen
in. ,,In ieder geval niet terug naar
Nederland. Brazilië staat nog op
mijn lijst, evenals India.’’
Meer informatie: www.dogshelter.nl

Boskoop heeft zes concurrenten in race voor Floriade

BOSKOOP • De Regio Boskoop
neemt het op tegen zes andere kandidaten die over elf jaar de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade
2022 willen organiseren.
Dat bleek tijdens het bezoek dat
de selectiecommissie van de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) maandag heeft gebracht aan de beoogde
voorkeurslocatie in Lansingerland.
De nu nog maagdelijke landbouwgrond aan de rand van de Randstad
ligt ten zuiden van de gemeentegrens van Rijnwoude en ingeklemd
tussen de Rotte bij Zevenhuizen,
rijksweg A12 en de N209 bij Zoetermeer.
Burgemeester Coos Rijsdijk leidde
als trekker van de Floriade 2022 de
leden van de selectiecommissie uitgebreid in het gebied rond.
Volgens hem kregen die een goede
indruk van wat deze streek te bieden heeft. ,,De regio is al eeuwenlang verweven met de tuinbouw en
is daarmee van nature het perfecte

ROELOFARENDSVEEN

Burgemeester van Boskoop Coos Rijsdijk met de voorzittter van de
selectiecommissie L. Zachariasse.

decor voor de Floriade,’’ aldus Rijsdijk.
Hij ziet de Floriade in de Regio
Boskoop als een aanjager voor een
duurzaam en vitaal modelgebied

voor de rest van de wereld, maar
vooral ook als een stimulans voor
ontwikkelingen in het Bentwoud en
de Zuidplaspolder. ,,Een gebied met
een ﬂorerende sierteelt en een per-

fecte balans tussen wonen, werken
en recreëren.’’
Over twee weken wordt duidelijk
of de kandidatuur van de regio Boskoop, die wordt ondersteund door
de provincie Zuid-Holland, zeven
omliggende gemeenten en vijf landelijke bedrijven, volgens de NTR
voldoende kansrijk is om in aanmerking te kunnen komen voor het
maken van een uitgebreid voorstel.
De andere zes gebieden die hierop
azen zijn regio Rivierenland, Gemeente Almere, Coöperatie Flevoland, Noord-Holland-noord, de gemeente Groningen en de gemeente
Amsterdam. Voor het maken van
een uitgebreid plan krijgen uiteindelijk maar twee of drie regio's de
opdracht.
De Nationale Tuinbouwraad
maakt op zondag 7 oktober, de laatste dag van de zesde Floriade, in het
Limburgse Venlo bekend wie in
2022 de het wereldevenement deﬁnitief mag gaan organiseren.

De Alphense wijk Kerk en
Zanen wordt geteisterd door
een inbraakgolf in geparkeerde
auto’s. De politie heeft in twee
weken tijd al elf aangiftes genoteerd. De dieven blijken een
voorliefde te hebben voor Volkswagens. Als er in de wagen een
navigatiesysteem zit, blijkt dat
helemaal een lokker te zijn. Om
de reeks inbraken te stoppen,
heeft de politie de hulp van
wijkbewoners en passanten ingeroepen. Op internet heeft het
korps diverse tips gezet om getuigen te attenderen op min of
meer vaste gewoontes van autokrakers. Verder heeft de politie
auto-eigenaren op het hart gedrukt niet alleen kostbare spullen, maar ook ‘onschuldige’ artikelen als boodschappen of kleding uit de auto te halen, omdat
die ook de aandacht trekken.

VINKEVEEN

Controle op
sluipverkeer

Bij een controle op sluipverkeer
op de Groenlandsekade bij Vinkeveen heeft de politie twee
overtreders kunnen betrappen.
Aanwonenden hadden geklaagd
over verkeer dat tijdens spitsuren de geslotenverklaring voor
niet-bestemminsgverkeer negeert. In de anderhalf uur dat
agenten maandag postten, controleerden zij 70 auto’s. Daarvan
hadden er 68 een aantoonbare
bestemming. De twee overtreders kregen een bon. Verder is
de bestuurder van een shovel
bekeurd.
Het voertuig was met 2,54
meter te breed voor de weg,
waar maximaal 2,30 meter is
toegestaan.

BENSCHOP

Vrouw gewond

Een 34-jarige voetgangster uit
Benschop is maandagavond gewond geraakt toen zij door een
47-jarige plaatsgenote werd aangereden. Tegen half acht reed de
automobiliste vanaf de Koningin Wilhelminastraat linksaf de
Oranje-Nassaustraat in. Zij nam
vermoedelijk de binnenbocht en
zag te laat dat daar een voetgangster liep.
uppen001

