Egy IDI gazdi története
Kedves Gazdik, Támogatók és Érdeklődők!
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Egyre nagyobb szüksége van az egyesületünknek IDI gazdikra
Az
ideiglenes befogadó nagy kincs, hiszen minden védencünk számára elsősorban
a család által nyújtott szocializáció a legjobb.
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Feltettem a kérdést Klenócki Viktória - nak:
Miért jó ideiglenes befogadónak lenni?
Olvassátok alább a válaszát és ha kedvet kaptok,hogy így segítsétek védenceinket keressetek minket bizalommal.
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Hatalmas nagy reménnyel és bizakodással várjuk a jelentkezőket!!!!
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Miért jó ideiglenes befogadónak lenni? Ez egy nagyon összetett kérdés,nem lehet rá röviden válaszolni. Már kb. 10
éve , hogy "idimami" vagyok. Eleinte más szervezeteknek segítettem ezzel, 6 éve pedig a Mentőöves védencek
"táncolnak az idegeimen"
Azért fogalmazok így, mert tény, tudnak ám bosszúságot okozni. Egy mentett kutya mindig zsákbamacska,mikor
hozzám kerül. Az előélete ismeretlen, nem tudjuk, mit élt át előttünk, hogy bántak vele, mennyit törődtek vele. Az
alapoktól indulunk. Mindig. Viszont akár kölyökről, akár felnőttről beszélünk, kimondhatatlan az a hála, amit Ők
közvetítenek felénk. Kidobták Őket, bántották, vagy egyszerűen csak semmibe vették előző "gazdáik", megbecsülik,
hogy itt szeretetet, törődést kapnak. Meg akarnak felelni, és lehet furán hangzik, de szeretik megtanulni, milyen
szocializálódni, családban élni. Nincs nagyobb öröm, mint egy hitevesztett állatnak visszaadni a hitét bennünk,
emberekben! Amikor először csóvál, először puszit ad! Amikor már nem lapos kúszásban közelít feléd, hanem
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messziről, vigyorogva "rád robban"
Azok a kis sikerek,amikor már boldogan ugrabugrál körülötted, ha pórázt lát és nem pörög visítva,mint a krokodil, ha
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az rá kerül. Mert tudja, hogy egy jó kis séta következik
Amikor végre szobatiszta lesz, és nem vigyorogva vár reggel a kaki kupac mellett. Megveregeted a vállad, hogy
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igen,alakulunk,lassan kezdődhet a gazdi keresés!
Ami nagyon nehéz. Az egyik legnehezebb része ennek az ideiglenes dolognak. Ott van melletted a valaha rettegő kis
(közepes/nagy) szőrgombóc , meg kell írnod a gazdi kereső szövegét, aztán várni. Várni, hogy jelentkezzen az álom
gazdi. De honnan tudom,hogy jó kezekbe adom? Honnan tudom, hogy nem fogják újra bántani? Honnan tudom, hogy
ugyanúgy szeretni fogják,mint én? A kérdés jó. Több éves tapasztalattal mondhatom, hogy igenis hallgatni kell a
megérzésekre, amik az első találkozáskor a gazdi jelöltekkel jönnek. Látod, hogy viszonyulnak a kutyához, de ami
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még talán lényegesebb, a kutya mit szól hozzájuk. Mert megérzik, ha az az ember az Ő emberük!
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Nehéz elengedni

Őket, tudom, de mi csak az ugródeszka vagyunk a boldogság felé, sokkal több vár rájuk ott, ahol Ők a minden!
persze az a tudat, hogy utánuk újabb bajba jutottaknak adhatod vissza a hitet és bizalmat!

Mentőöv Állatvédő Egyesület
Célunk, hogy annyi rossz után újra meg tanuljanak mosolyogni!
Adószámunk: 18335589-1-12
Számlaszámunk: 10400786-50526678-54741006
K & H Bank Mentőöv Állatvédő Egyesület
Nemzetközi számlaszámunk (IBAN) :
HU17 1040 0786 5052 6678 5474 1006
Swift kód: OKHB HU HB
Paypal: st.allatvedok@gmail.com
www.mentoovallatvedo.hu
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