
                            Hilsen fra Athen
                                 ...............

                                      De 5 hunde fra hvalpefabrikken.

   Jeg har været så heldig at få lov til at besøge en af GH's kontakter i Athen.
 
   Jeg har også været så heldig at møde nogle af hundene fra hvalpefabrikken.

På  en balkon i Athen bor 5 af de hunde, der blev reddet ud af dette hundehelvede – 5 shih tzu'er  - i 
forskellige størrelser og alder.

                                          Alle 5 på balkonen og den uundværlige moppe

De bliver passet og plejet af Gh's kontakt og får al den kærlighed og omsorg, de har manglet indtil 
nu.

                      Der dryppes øjne flere gange om dagen og gives antibiotika m.m. 

         En af de små hunde har mistet et øje, og måske det andet øje heller ikke kan reddes.



                                                                  
Her ses et lille udvalg af billeder fra balkonen hvor hundene stortrives og kommer i bedre og bedre 
form dag for dag.

                                                                   Hvad er nu det ?

                                                         Er der gæster på balkonen ?

                                                    Ja, jeg foretrækker madskålen.
                                                                                                                                                  (2)



                                                      Måske det ikke er så farligt                          

                               En af de små har ”mistet et øje” – måske det andet stadig kan reddes.

                                                                                                                                                  (3)



                                                  Hvad mener I – jeg er da en flot fyr !

                                                                                                                                             (4)



                                                               Jeg har også potentiale

                                                 Hvad sker der mon på den anden side?

                                                Nu kommer hun med sine ækle flasker !!

                                       Jeg smutter lige herind. Jeg skal ikke nyde noget.

                                                                                                                                                    (5)



                                         Så endnu en gang øjendryp. Så har alle vist fået.

                     En del af hundene fra hvalpefabrikken befinder sig på et privat internat.

Jeg fik desværre kun lejlighed til at træffe de 3 chow-chower. Resten af flokken var sendt til 
dyrlæge til sterilisation.

                                                                  2 ud af 3 chow'er

 Dette projekt kræver mange resourcer. 
Jeg håber, at der herfra er mange, der vil yde et bidrag – stort eller småt.

Kontakterne i Athen gør et kæmpe arbejde for at få disse hunde på ret køl og senere at få dem 
placeret i gode hjem..
                                               Det skal nok lykkes med vores hjælp.

                                                                                                                                               (6)



                                                                                                                                            

                                                           Tak fordi I kiggede med.

                                                     ----------------------------

                                                                           Anette S.


