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Om ons Jubileumjaar niet ongemerkt voorbij te laten 
gaan hebben we besloten een Jubileumboek te 
maken. Een boek voor alle donateurs van Stichting AAI. 
En een boek waarin de hond centraal moest staan.

Dus hebben we een oproep geplaatst voor de oudste, 
kleinste, grootste, leukste en ondeugendste AAI hond. 
Daartoe hebben we maar liefst 43 inzendingen binnen 
gekregen.
We hebben ons best gedaan iedere hond zijn of haar 
“moment of fame” te geven. Daarvoor hebben we af en 
toe de tekst veranderd of ingekort en foto’s regelmatig 
bijgesneden. We vertrouwen er op dat we de essentie 
van “hun” verhaal overeind hebben gehouden.
Het kan zijn dat, van met name de oudjes, honden 
inmiddels overleden zijn. Dat is verdrietig. Hopelijk is 
het dan troostend dat ze op deze manier weer even 
tot leven komen.

Naast de mooie hondenverhalen hebben we wat 
“Weetjes” opgenomen over 25 jaar Stichting AAI. 

We wensen jullie veel leesplezier.

VERANTWOORDING 25 jaar

mailto:info%40stichtingaai.nl?subject=
http://www.stichtingaai.nl
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25 jaar
Stichting AAI bestond in 2022 25 jaar!
Als bestuur wilden we dat niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Uiteraard is in het AAI magazine daar de 
nodige aandacht aan gegeven. Maar het leek ons 
gepast om bij deze gelegenheid ook een “boekje” 
te maken waarin we aandacht besteden aan de 
geschiedenis van de stichting en ook en vooral 
aan de honden waarvoor de stichting immers is 
opgericht. Onze honden zijn de eregasten, maar 
zonder de menselijke vrijwilligers zou er natuurlijk 
geen stichting zijn. Dus we beginnen met die kant 
van het verhaal van AAI.

Hoe het begon
In 1994 bracht Lydia Staschik haar vakantie door op 
het Canarische eiland La Palma. Daar ontdekte zij 
Mowgli, een herdershond die zijn leven aan een 
korte ketting moest slijten. Hij had nauwelijks eten, 
vies drinkwater en met door vliegen aangevreten 
oren. Lydia ging op zoek naar iemand die haar kon 
helpen Mowgli’s leven wat te verbeteren. Zo kwam 
zij in contact met twee vrouwen, die zich inzetten 
voor kansarme honden op La Palma. Met behulp van 
deze dierenbeschermers liet Lydia af en toe honden 
naar Nederland komen wanneer zijzelf er een goed 
tehuis voor gevonden had. Mowgli werd door Lydia 
zelf geadopteerd. Hij is tot zijn dood in 1997 bij Lydia 
gebleven. 
Al vrij snel sloten enkele vrijwilligers zich bij Lydia 
aan. En In 1997 werd Stichting Animal Association 
International (AAI) officieel opgericht.

Groei
Internet ontstond en AAI groeide in 
naamsbekendheid. Dit had als gevolg dat de 
stichting zich kon verheugen in een groeiend aantal 
vrijwilligers en mede daardoor ook in een groeiend 

aantal geredde honden.
Het in Nederland plaatsen van honden door AAI 
is niet beperkt gebleven tot La Palma. Stichting 
AAI werkt inmiddels samen met een opvang in 
Roemenië, Griekenland, Italië en Goa en met een 
asiel in Turkije. We ondersteunen de opvanglocaties 
met donaties en vanuit een aantal locaties vinden 
honden via AAI hun gouden mandje in Nederland. 
Daarnaast werkt AAI incidenteel samen met andere 
asielen, opvangcentra of particulieren die niet tot de 
vaste contactpersonen behoren. Het aantal asielen/
opvangcentra waarmee wordt samengewerkt hangt 
af van de capaciteit van AAI om honden op een 
verantwoorde wijze te kunnen opvangen/plaatsen 
en op verantwoorde wijze het werk te doen dat 
daarmee gepaard gaat. 

Doel
Ons uitgangspunt is: geef een hond met een 
verleden een toekomst. AAI-contactpersonen ter 
plaatse houden zich bezig met het voorlichten 
van de bevolking om te proberen een 
mentaliteitsverandering te realiseren en meer 
begrip voor dieren te creëren. Ze laten sterilisaties 
en castraties uitvoeren (gratis of tegen een kleine 
onkostenvergoeding voor hondenbezitters), 
ze vangen honden op, zorgen voor medische 
behandelingen en voor voedsel. 

Resultaat
Sinds 1994 heeft Stichting AAI  ruim 3.500 honden 
geplaatst afkomstig uit Spanje, Griekenland, 
Roemenië, Italië en Turkije en incidenteel ook uit 
andere landen (w.o. Nederland). 
Anno 2023 bestaat de stichting uit drie bestuursleden 
en een vaste groep vrijwilligers en donateurs.Stichting 
AAI ondersteunt een aantal dierenbeschermers 
die een opvang runnen in diverse landen, zowel 

financieel als met het plaatsen van een aantal 
honden in Nederland. Met de donaties van Stichting 
AAI kunnen veel honden worden gevaccineerd, 
gesteriliseerd, gevoerd en medische behandelingen 
krijgen. Bovendien kunnen de opvanglocaties in 
diverse landen worden verbeterd en vernieuwd, 
zodat de honden die daar verblijven een beter 
onderkomen hebben. 
De dierenbeschermers in diverse landen zijn ook 
actief betrokken bij de wetgeving m.b.t. dierenwelzijn. 
Zo hoopt AAI bij te dragen aan het welzijn van de 
honden in deze landen en een bijdrage te leveren 
aan een structurele oplossing.

Criteria
Om als buitenlands asiel/opvangcentrum met AAI 
samen te kunnen werken moet het aan een aantal 
criteria voldoen die door het bestuur van Stichting 
AAI zijn opgesteld. De criteria hebben betrekking 
op besteding van de financiële en materiële 
ondersteuning en het verantwoord plaatsen van de 
honden.
Verder heeft AAI kwaliteitseisen voor zichzelf en 
voor potentiële baasjes opgesteld zodat donateurs 
en (toekomstige) baasjes van een buitenlandse AAI 
hond weten wat Stichting AAI doet en wat ze kunnen 
verwachten. 

Wij hopen op deze manier nog vele honden te helpen 
en baasjes en honden bij elkaar te brengen.

Bestuur van Stichting AAI,

Marion Rikken
Harold Drost  
Onneke Driessen •

INLEIDING 25 jaarINLEIDING 25 jaar
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WEETJES en zo

Meer dan 3.500 honden vonden hun nieuwe baasje. 

Er is in heden en verleden samengewerkt met 
10 opvangcentra en asiels.

We hebben ruim 900 donateurs.
AAI heeft 30 vrijwilligers in Nederland.

40 honden worden door financiële adoptie ondersteund.
Zeker 10.000 sterilisaties verricht dankzij donaties van AAI.

Het AAI magazine informeert onze 
donateurs al 20 jaar.

Meer dan 10.000 honden geholpen door vaccinatie en medicatie.

Al 25 jaar bijdragen aan het voeren van (zwerf)honden.
Minstens 50 hondenverblijven gebouwd of gerestaureerd.

Veel vakantiegangers geholpen met hun aldaar 
gevonden hond of kat.

Ook Nederlandse honden zijn geholpen, 
gered en geplaatst.

AAI zoekt ALTIJD nieuwe gastgezinnen.
Op de AAI website staan FAQ’s om de bezoeker te informeren.

Spreekbeurt geven? Het schoolpakket van AAI helpt.
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Deze mooie Bella is een  
herplaatshond en woont sinds 
een aantal maanden bij haar 
nieuwe baas. 

Bella is misschien niet echt groot, 
maar bij haar kleine vriendje 
Sietse ook zeker niet klein. Bella 
gaat mee op vakantie, houdt 
van spelen met hondenvriendjes, 
apporteert niet maar kan 
goed balletjes vangen, sleept met 
grote takken, houdt van rollen in 
het gras en is dol op speeltjes. 

Kortom, Bella is groot in hond-
zijn.

Namens Bella • 

DE GROOTSTE hondBella
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Laika

DE KLEINSTE hond

Laika  (voorheen heette ze Ping) woont nu 5 jaar bij ons en we kunnen 
haar niet meer missen. 
 
Waarschijnlijk zit er een Jack Russel in. Ze zal misschien niet de kleinste zijn, 
maar is natuurlijk wel de leukste.

Annemie •

Sacha

DE KLEINSTE hond

Onze kleine Sasha uit Roemenië die we via Stichting AAI een warm mandje 
mochten geven. Voor ons nog steeds bijzonder om haar te verzorgen. 

Sasha geeft ons zoveel, dat is niet met woorden te omschrijven. Zoals haar 
opvang uit Roemenië laatst zei:  “Sommige honden zijn echte soulmates.” 
Daar is Sasha er zeker één van. Ik heb haar graag dichtbij me.

Marianne •
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Met haar 5,7 kg en 30 cm 
hoog zou Lucy best eens bij de 
kleinste hondjes van Stichting 
AAI kunnen horen.  
 
Ook voor oudste hondje komt ze 
bijna in aanmerking met haar 
11,5 jaar! We hebben Lucy al 10 
jaar en zijn nog elke dag zo blij 
met haar. Ze is het liefste en 
meest zachtaardige hondje dat 
we kennen. De laatste maanden 
kwakkelt ze erg met haar 
gezondheid, maar we hopen 
zo dat ze er bovenop komt en 
we nog jaren van en met haar 
kunnen genieten! 

Kristi Marlisa •

Lucy DE KLEINSTE hond
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Valentijnshondje
Begin februari 2016 ontdekten we 
totaal onverwachts gasthondje 
Steffi bij een vriendin in Limburg. 
Zelf wonen we in Overijssel. 

Steffi komt ook uit het Oosten 
(Roemenë) en is 7 jaar oud. Er was 
meteen een klik. Op Valentijnsdag 
zouden we Steffi ophalen maar 
het sneeuwde enorm. Een 
overdrachtslocatie tussen Oost 
en Zuid was snel gevonden: 
Oortjeshekken in de Ooijpolder. 
Het werd een onvergetelijke dag. 
Voor Steffi… voor de vriendin die, 
na het tijdelijk opvangen van dit 
unieke gasthondje, haar moest 

loslaten en ook voor ons als 
nieuwe baasjes. Op haar nieuwe 
woonadres in Heino blijkt Steffi 
een opvallend hartje op haar 
kopje te hebben. Zo symbolisch. 
Vanaf die dag noemen we 
haar ons Valentijnshondje. Een 
Valentijnshondje voor iedereen! 

Karin & Arjan •

DE KLEINSTE hondSteffi
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PamDE ONDEUGENDSTE hond

Dit is Pam(ela). Zij is eind 2011 geadopteerd en ze komt uit Turkije.

Dit moment was ze zeer ondeugend! Ze had geweldig liggen rollen in een 
stinkende plas met eendenpoep. Zie haar blijde gezichtje. Ik moest er wel 
om lachen. Maar ... thuis meteen in bad. Ik geniet al 8 jaar volop van haar en 
hoop haar nog heeeeel lang bij me te houden.

Ingrid •

Kalli DE ONDEUGENDSTE hond

Kalli is 4 jaar oud en heeft altijd zin in eten. In het park is niemand veilig. 
Al verschillende keren heeft hij een krentenbol van iemands schoot gepikt 
of is hij bovenop een picknickkleed gesprongen.

Tijdens lunchtijd het bos in, is een echt avontuur. Overal mensen met lekker 
eten aan de wandel. En Kalli weet altijd iemand te vinden die net even niet 
goed oplet. Op de foto onderzoekt Kalli na de lunch of er nog kruimels op 
tafel zijn achtergebleven.

Jeroen •
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Dit is Glowy, voorheen Jenny, ze is 
nu 7 jaar oud.
 
Als Glowy een speeltje heeft of 
een nieuw kussen dan blijft het 
meestal 1 tot 2 dagen heel. Daarna 
móet het kapot en wordt de vulling 
er helemaal uitgetrokken. Ook 
blaadjes van planten, die eraf 
gevallen zijn en op de grond liggen, 
worden verscheurd. Krijgt ze een 
pen te pakken...dan moet ook die 
kapot. Daarom vind ik haar de 
ondeugendste hond.

Marian •Glowy

DE ONDEUGENDSTE hond
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Sita

DE LEUKSTE hond

Wij hebben Sita vanaf juni 2015. Ze heette eigenlijk Annastatia, maar in het 
opvang gezin zeiden ze Sita, en dat hebben wij zo gelaten.  

Sita is een vrolijk hondje dat gek is op iedereen en vooral graag bij je ligt en 
aangehaald wil worden. Ik ga nog elke dag met haar naar het strand waar ze 
veel speelt met andere honden, groot of klein. Ook hebben wij een fijne tuin waar 
ze graag doorheen “vliegt”. Wij genieten erg van haar.

Matty •

Indy

DE LEUKSTE hond

Dit is Indy (voorheen Onyx). Ze is 13 jaar oud. Sinds december 2014 woont ze 
bij ons, daarvoor leefde ze samen met haar puppy’s in India, New Dehli.
 
Indy werd door AAI omschreven als ‘de pratende hond’. Dat klopt helemaal, deze 
dame vertelt graag wat ze wilt hebben of nodig heeft. Als ze iets lekkers wilt gaat 
ze voor de koelkast zitten kletsen. Wanneer er mensen op bezoek komen dan 
kan het feest niet op, ze heeft altijd het hoogste woord en komt pas tot rust als ze 
aandacht heeft gekregen. Indy is een lot uit de loterij. We houden allemaal intens 
veel van haar. Ze is onderdeel van het gezin ‘ons hondenkind’, de liefste en een 
echte knuffelkont. 

Waios, Joan, Jara, Ian & Kane •
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Anny, Wobke (voorheen Alex) en 
Aeron komen uit hetzelfde nest 
en zijn 3 jaar oud. En dat is goed 
te zien ook!  

Wobke, met zijn lange haren, is 
het meest verlegen van het drietal. 
Maar wel de enige die in een fietskar 
durft! Anny en Aeron lijken veel op 
elkaar, zowel qua vacht als in hun 
gedrag. Anny is de brutaalste en 
Aeron het meest waaks. En ze zijn 
gek op kaas.
Aeron, Anny en Wobke kunnen 
alledrie praten (wij noemen dat 
‘brompraten’). Dat is vooral handig 
als ze iets van hun baasjes willen. 
Ze doen dat steeds vaker, omdat het 
kennelijk werkt, dus dat belooft nog 
wat voor de toekomst! Ze kunnen 
ook allemaal goed kwispelen, 
huppelen, keihard rondjes rennen 
en lekker luilakken. Aeron, Anny en 
Wobke zijn superlief, zachtmoedig, 
grappig, gezellig en gek op 
hun baasjes. En vice versa! Ook 
hebben ze een eigen WhatsApp 
groep en hun baasjes organiseren 
regelmatig een reünie.

Kitty en Ferry (Wobke), Ellen, Bram 
& Mila (Anny), Jacqueline & Hans 
(Aeron) •

Anny, Wobke 
& Aeron

DE LEUKSTE hond
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Django & Izzy
DE LEUKSTE hond

Klaar voor vertrek ...! Onze AAI-honden Django en Izzy (voorheen Iris) zijn 
goede reizigers, ze hebben al heel wat plaatsen in Nederland en in Europa 
met ons bezocht

Ze beschikken over een speciale sensor. Als zich een vertrek aandient, dan willen 
ze al meteen in de auto gaan liggen. Heel wat spulletjes van de honden moeten 
mee, o.a. comfortabele kussens. De laatste vakantie had ik een nieuw, kennelijk 
minder comfortabel kussen meegenomen voor de ‘kleine muis’. Als senior van  
13½ jaar trapte ze daar niet in. Onze hoofdkussens moesten er aan te pas komen 
om het haar naar de zin te maken. Binnenkort gaan we weer op reis maar nu 
met het juiste hondenkussen !

Anouk  •

Pukkie

DE LEUKSTE hond

Met Pukkie geven we graag gehoor aan jullie oproep voor “de leukste hond”.
 
We hebben Pukkie geadopteerd toen ze 4 maanden oud was, op 1 januari 2015.
Pukkie is nu 8 jaar oud. Deze foto van Pukkie heeft ook op de cover van de AAI- 
Lawaai gestaan.  Het blijft een leuke foto. 

Annemarie & Lucas •
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Ik mag mij gelukkig prijzen dat ik 
fantastische (AAI) honden in mijn 
leven heb (gehad). 
 
En natuurlijk zijn ze allemaal leuk, 
ondeugend en sommige werden 
oud. Ik kies voor één speciaal 
hondje omdat ik haar een “moment 
of fame” gun: Blinky uit Goa, India. 
Blinky kwam in 2016 in mijn huis en 
vooral in mijn hart. Ze had maar één 
oogje, vandaar haar naam. Ze was 
vriendelijk, slim, grappig, sociaal en 
zó schattig. Ik mocht ruim één jaar 
enorm van haar genieten. Helaas 
is ze vergiftigd en moest ik haar 
laten gaan. Ondanks groot verdriet 
ben ik dankbaar dat ik haar mocht 
kennen. 

Onneke •

DE LEUKSTE hondBlinky
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We hebben Cynar op 27 januari 
2019 opgehaald.
 
Hij was toen 3 jaar oud. We zijn 
heel blij met Cynar.

 Johan & Cora •

DE LEUKSTE hondCynar
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Herman
DE LEUKSTE hond

Herman is inmiddels vijfeneenhalf jaar bij ons.Hij is een zeer lieve hond.
 
Danny •

Pol
DE LEUKSTE hond

Dit is Pol (voorheen Paula) en is 2 jaar oud. Sinds mei 2021 woont ze bij ons. 
Daarvoor zat ze in de opvang in het buitenland. 
 Pol was erg bang en moest aan alles wennen. Inmiddels durft ze steeds meer en 
houdt ze erg van wandelen in de bossen. Behalve wandelen en spelen met haar 
vriendinnen houdt Pol van rennen in de tuin, duiven wegjagen, spelen met knuffels, 
tandenpoetsen (ze vindt de tandpasta iets te lekker), kip eten en stofdoeken en 
sokken afpakken.
Lang dachten we dat ze misschien niet kon blaffen, maar nu weten we wel beter. 
Pol houdt de straat goed in de gaten vanaf haar poef in de keuken of vanaf de 
bank in de huiskamer. Als er honden voorbij lopen laat ze dat aan iedereen weten. 
Ze heeft zelfs een keer in de gordijnen gehangen. Verder is ze een perfecte hond 
en de allerliefste. We zijn gek op haar en hopen dat ze heel oud mag worden bij 
ons.

Monique & Familie •
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Djo-Djo (Giorgio) is 11 jaar en komt 
uit Göcek (Turkije). Hij woont al 
meer dan 10 jaar bij zijn baasje.
 
Hij is niet alleen de leukste hond, 
maar ook de eigenwijste! Als hij 
aan de wandel is en niet mee wil 
lopen (lekkere geurtjes of een 
foutieve route), gaat hij er gewoon 
bij liggen. Dit deed hij in Turkije al, 
toen hij met zijn nieuwe baasje aan 
de wandel was, op de terugweg 
naar het asiel.
Wandelen vindt hij super leuk, alleen 
de auto mag thuisblijven, dat vindt 
hij nog steeds niks. Samen met zijn 
vriendjes Zila (ook een zwerfhond 
uit Göcek) en Yasu vormen ze een 
leuk stel. 
Djo-Djo is super lief en wij hopen 
nog lang samen aan de wandel te 
gaan.

Harold •

DE LEUKSTE hond

Djo-Djo



 AAIjubileumboek - 35 34 - AAIjubileumboek

20 november 2021 was de dag 
dat we bij Joke (gastgezin) gingen 
kijken voor een hondje.
 
Eigenlijk niet voor Doortje, maar 
het was Doortje die gelijk naar 
ons toekwam en ons beiden wist 
te winnen.  Doortje voelde zich 
meteen thuis bij ons. Het is een 
erg lieve en sociale hond waar 
we erg aan verknocht zijn. Ze wil 
graag geknuffeld worden en geeft 
stil protest als onze poes Loes wat 
te veel aandacht krijgt. Dan gaat 
ze naast je zitten of liggen, zo van 
“hallo, hier ben ik”.  
Doortje is nu 2 jaar oud. Ze loopt 
vaak los, heerlijk rennen, andere 
honden uitdagen en dollen. Ze is 
nooit agressief en doet geen vlieg 
kwaad. Beter hadden we het niet 
kunnen treffen.

Kor •

DE LEUKSTE hondDoortje



 AAIjubileumboek - 37 36 - AAIjubileumboek

Filo DE LEUKSTE hond

Februari 2000 kwam Filo bij ons, vanuit Palma. Ongeveer een half jaar oud, 
en niet gewend aan veel Nederlandse dingen. Maar hij ontpopte zich tot een 
fantastische huishond, die ook elke dag meeging naar ons werk. Daar (en thuis 
ook) lag hij voornamelijk in zijn mand, heerlijk te slapen en zo nu en dan liet hij 
van zich horen.  

Dat veranderde op het moment dat we tegen hem zeiden: 
“Ga je mee naar de hondjesschool?” Niet te houden was hij dan. Want na een 
aantal gehoorzaamheidsdiploma’s bleek onze slimme vriend bijzonder goed in 
behendigheid!! Vele medailles en prijzen behaalden mijn man met hem, zelfs 
tweede op een Europese wedstrijd. En altijd werd hij aangekondigd met: “En dan 
nu in de ring: Filo, de Helmondse herder!” 13 jaar is Filo geworden, en we missen 
hem nog steeds. 

Marieke •

SemDE LEUKSTE hond

Met 5 weken is Sem gevonden in een doos met zijn broertjes en zusjes, vóór 
het asiel in Turkije. 

Hij kwam als pup naar Nederland en een maand later kwam hij bij ons wonen. 
De eerste weken paste hij helemaal door het  kattenluik, daarna alleen zijn koppie. 
Dit blijft voor ons een dierbare en grappige foto.Inmiddels is Sem 10 jaar en grijs. 
Maar nog steeds de leukste, liefste, meest trouwe hond ever!!

Familie De Jong •
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Pashu is in erbarmelijke staat op 
straat gevonden. Én gered! Hij is 
nu 6 jaar oud.

Hij blijkt de kroon op het werk van 
Stray Assist en Stichting AAI. Pashu 
is een “blij ei”, zelfs toen hij in de 
goot werd aangetroffen. 
Op de foto samen met onze Benchi, 
die natuurlijk ook heel leuk is. Wij 
houden van allebei enorm veel 
maar Pashu is bijzonder.

Jacqueline •

DE LEUKSTE hond

Pashu
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Wij hebben onze Spike (voorheen 
Moukas) vanaf 2010. Hij was als 
pup, met zijn broertjes en zusjes, 
gevonden in een doos in Corfu.

Spike is de liefste hond die je je maar 
kan bedenken. De eerste jaren was 
hij erg druk met spelen en ravotten 
met andere honden. Helaas heeft 
Spike al vanaf pup leishmaniose. 
Hierdoor heeft hij veel medicijnen 
moeten slikken en daar heeft hij 
last van. Inmiddels is Spike 12 jaar. 
We genieten nog steeds ontzettend 
van hem! Hij is ook super lief voor 
kleine kinderen en die zijn dan 
ook weer helemaal weg van hem.
De beste hond die je je maar kan 
voorstellen!

Familie Stathi •

DE LEUKSTE hond

Spike
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Ziggi, nu 8 jaar, is in 2012 door 
Sina (Göcek, Turkije) gered nadat 
ze mishandeld en verwaarloosd 
was.
 
Ziggi, onze clown, die ondanks 
haar trieste verleden plezier en 
vertrouwen hervond in het leven. Wij 
hebben diverse leuke herinneringen 
aan haar “pratend gapen”, ze 
vertelde dan hele verhalen. Helaas 
haalde haar verleden haar in. De 
rug was te zeer beschadigd en na 
vijfeneenhalf jaar moesten we haar 
loslaten. Ze was toen bijna 8 jaar. 
De tijd was (te) kort, maar ze heeft 
fijne jaren bij ons gehad. We missen 
haar nog dagelijks.

Martine & Stefan •

DE LEUKSTE hond

Ziggi
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Wat als je een AAI-hond had die 
zowel de leukste en grappigste 
als ook een van de oudste was? 
 
Onze Noa, 18 jaar is ze geworden, 
deze Griekse schone. Ze  was  in 
2004 onze eerste kennismaking 
met een buitenlandse hond en de 
reden het nooit meer anders te 
doen! Tijdens haar mooie leven 
bij ons heeft Noa dan ook veel 
honden zien komen en helaas 
weer zien (dood)gaan. Ik heb me 
vaak gerealiseerd hoe moeilijk en 
verdrietig dit voor haar moet zijn 
geweest. Noa was de alfa, ze was 
lief en loyaal en zorgde er altijd voor 
dat ‘haar’ roedel compleet was. 

Het laatste jaar ging lopen moeilijk, 
dus regelden we een karretje. Daar 
genoot ze intens van, net als van 
het chocolade-ijsje onderweg.  

Ze overleed oktober 2021 en we 
missen haar vreselijk. Ze was mijn 
grote liefde, voor altijd. 
 
Tosca •

DE OUDSTE hondNoa
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Daila
DE OUDSTE hond

Onze Daila is 17 jaar en 5 maanden geworden en heeft hiervan 16 jaar ons en 
het leven van vele anderen verrijkt.   

Met haar mooie uitstraling, haar zachte vachtje , haar geduldige aard en haar 
ogen waarin je kon verdrinken, heeft ze jarenlang de bewoners van zorgcentrum 
Hornerheide liefdevolle middagen gebracht. In ons gezin was ze het zonnetje in 
huis. Tot op hoge leeftijd ging ze steevast mee op onze wandelingen en als we 
gingen fietsen genoot ze in haar mandje van de frisse wind rond haar oortjes. 
Toen ze op hoge leeftijd ziek werd en niet meer wilde eten en drinken, hebben we 
in samenspraak met de dierenarts besloten haar bij het sterven te helpen. In de 
armen van mijn man is ze rustig ingeslapen. Dank lieve Daila, je leeft verder in ons 
hart.

 Liny •

Iwan
DE OUDSTE hond

Zo’n 15 jaar geleden kwam Iwan, via Stichting AAI, in ons leven. Hij kwam van 
Corfu.

En onze lieve senior is er nog steeds. Inmiddels 16 jaar “jong”. Op deze respectabele 
leeftijd heeft Iwan niet veel tanden meer en loopt niet meer zo ver. Ook loopt hij 
geen trappen meer en slaapt veel en vast. Prima toch want hij doet het verder heel 
goed. En lijkt soms een jonge vent als hij een loops teefje ziet. Wij zijn nog steeds 
heel blij met hem en vertroetelen hem dagelijks.

Marij •
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We hebben na de adoptie van 
Doppie (eerst Daisy) nog 6 heerlijke 
jaren van haar genoten.

Ze was zo lief en iedereen was gek 
op haar.Toen Doppie bijna 16 was 
hebben we haar met pijn in ons hart 
laten inslapen. Het afscheid was 
verdrietig en we missen haar heel 
erg. We bedanken Stichting AAI dat 
we haar mochten adopteren.

Dieneke •

DE OUDSTE hond

Doppie
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Onze kanjer Borro (9 jaar) met 
een vreselijk verleden en toch 
een megalieve hond met een 
ongelofelijk hart van goud! 

We missen hem nog dagelijks. We 
zijn dolgelukkig met hem geweest.
En ook een fantastische vriend 
voor Hindu Hound Belona en de 
Portugese Brie.

Annemiek •

DE OUDSTE hond

Borro
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Jill, uit Corfu, inmiddels 14,5 jaar 
in ons midden.
 
Jill is nog steeds een blije hond, al 
gaat het lopen haar minder goed 
af.

José & Pieter •

Jill DE OUDSTE hond
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Jonna (15,5 jaar) zag ik 14,5  jaar 
geleden in Goa rondlopen bij een 
drukke weg.  
Ze had puppy´s gehad, die helaas 
in het asiel waar Jonna terecht 
kwam werden gescheiden van 
Jonna. Fionna van Stray Assist is 
direct naar het asiel gegaan, waar 
de puppies al waren ingeslapen 
en Jonna  erg ziek was. Door de 
goede zorgen van Stay Assist is 
Jonna gered. 
En zo gebeurde het dat ik haar 
ruim 3 maanden later, nadat 
alle vaccinaties en testen waren 
gedaan, in Goa ben gaan halen.
Inmiddels is Jonna (ik heb haar dus 
genoemd naar Fionna….) 15,5 jaar 
oud. Ze is een bijzondere hond, ik 
noem haar altijd een oude wijze ziel. 
Ze is lief tegen iedereen en ze nam 
meteen de moederrol op zich toen 
ik het andere hondje (genaamd 
Spooky) uit Goa meenam. Ze 
hebben veel aan elkaar (gehad), 
Jonna was in het begin bang voor 
andere honden en Spooky was 
bang voor mensen. Ze hebben 
elkaar verteld dat dat helemaal 
niet nodig was en hun angsten zijn 
vrijwel verdwenen.
Marion •

DE OUDSTE hondJonna



 AAIjubileumboek - 57 56 - AAIjubileumboek

Wij kregen Korsan (uit Turkije) 
in oktober 2008, hij was toen 
ongeveer een jaar oud. Dus nu is 
Korsan ongeveer 15 jaar.

Korsan betekent “piraat” maar een 
durfal was hij niet. Gelukkig kwam 
het vertrouwen en werd hij steeds 
vrolijker. Als Korsan iets lekkers 
kreeg of “vond” werd dat begraven 
in de tuin. Eén keer maakte Korsan 
een foutje toen hij een pak lange 
vingers uit de boodschappentas 
stal. Na het begraven stak de helft 
van het pak boven de grond uit! We 
hebben altijd heel veel gewandeld 
met Korsan in het mooie Land van 
Maas en Waal, over de strandjes, 
door de uiterwaarden. Hard rennen 
en verstoppertje spelen waren 
favoriet. 
Nu is Korsan inmiddels een oud 
baasje met gebreken. We kijken 
wat hij leuk vindt en aan kan met 

wandelen, en blijven in overleg 
met de dierenarts of het leven leuk 
(genoeg) is. Hoewel afscheid in het 
verschiet ligt zijn we dankbaar voor 
de heerlijke jaren met onze piraat.

Syska •

Korsan DE OUDSTE hond
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Onze AAI hond Layka (15 jaar) uit 
Turkije woont 14 jaar bij ons. 
 
Ze was 10 maanden toen wij haar 
kregen. We hopen nog een hele tijd 
van haar te kunnen genieten. Ze is 
zo’n lieve hond. 

Carla •

Layka DE OUDSTE hond
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Mijn lieve AAI hond Milli (ik noem 
haar Mila, 8 jaar oud) heb ik 
geadopteerd in januari 2016. 

Ze was toen 1 jaar oud en kwam uit 
Turkije. Ze is vast niet de oudste AAI 
hond en ook niet de kleinste, maar 
voor mij zeker de liefste!
Het is een vriendelijke, voorzichtige 
hond, maar als ze je kent is ze erg 
aanhankelijk en vrolijk.
Ik ben heel erg dol op Mieleke!

Claudine •

DE OUDSTE hond

Mila
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Dit is Rookie, inmiddels ruim 15 
jaar. Hij loopt niet meer zo ver 
en zeker niet meer zo snel als 
vroeger.

Ogen en oren doen het ook wat 
minder, maar hij is nu in ieder geval 
niet meer “oost-indisch” doof. Lekker 
rustig zonder prikkels heeft ook zo 
zijn voordelen. Voorheen zag en 
hoorde hij ALLES, best vermoeiend. 
Nu gaat het een beetje aan hem 
voorbij.  Het gaat goed met Rookie, 
we zijn stapelgek op hem. Hij heeft 
een eigen “mancave” op de begane 
grond, dan hoeft hij de trap niet 
meer op.  

Andreas •

DE OUDSTE hond

Rookie
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Saartje uit Turkije is inmiddels 15 
jaar.

Misschien niet de oudste maar zeker 
de liefste! Ruim 13 jaar geleden 
hebben we Saartje via Stichting AAI 
geadopteerd. 
Nooit een seconde spijt van gehad 
en nog steeds is iedere dag met 
haar een kadootje.

Melanie •

DE OUDSTE hond

Saartje
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In 2009 maakten we kennis 
met Siena (voorheen Tarcin) uit 
Göcek, Turkije.

Siena is nu 16 jaar en ze is een lief, 
slim en iets onzeker hondje. We 
zijn met Siena op hondentraining 
geweest en daardoor werd ze 
steeds zekerder, ook naar andere 
honden. Kinderen vindt ze leuk. 
Mee in de auto ook, dat is voor 
Siena fijn en veilig. Sinds ongeveer 
anderhalf jaar is haar tempo wat 
omlaag gegaan. Ze eet minder en 
slaapt en snoept (!) meer. Wel de 
meest gezonde hondensnoepjes. 
Haar slimheid en geheugen en 
vooral speurzin zijn in niets achteruit 
gegaan. Ze weet exact waar de 
snoepjes staan, staat klaar als we 
de autosleutels pakken en ruikt 

op voorhand als er slecht weer op 
komst is. Kan de weer-app niet aan 
tippen. Siena blijft onze lieverd en 
we hopen dat ze het nog een hele 
tijd volhoudt.

Rob & Vera •

DE OUDSTE hond

Siena
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Simo is 13 jaar geleden uit Turkije 
bij mij gekomen. Hij is nu 14 jaar 
oud.

Hij is wel een beetje versleten, 
maar kan nog genieten van 
rondscharrelen op vakantie in 
Frankrijk, samen met zijn maatje 
Marie uit Roemenië. Simo heeft 
een prachtleven bij mij gehad en 
nog steeds.

Guus •

DE OUDSTE hond

Simo
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Onze Podenco canario Speedy is 
als pup te vondeling gelegd op 
het Canarische eiland La Palma.

Ze is opgevangen door Duitse 
mensen aldaar. We zagen een 
advertentie waarin een goed 
tehuis werd gezocht voor een 
podenco pup. Zo zijn wij in contact 
gekomen met Stichting AAI.  In 
februari 1999 hebben wij Speedy 
opgehaald. We hadden al een 
herdershond en later hebben we 
nog twee honden via Stichting AAI 
geadopteerd.
Podenco’s zijn erg zachtaardige en 
een tikkeltje eigenzinnige honden. 
Dat gold ook voor Speedy. Wat 
hebben we genoten van haar al 
die jaren! We mochten haar ruim 
16 jaar hebben. 

Ze heeft drie van onze honden 
overleefd en is overleden in juli 
2015. Een taaie oude dame. 

Willeke & Fred •

DE OUDSTE hond

Speedy



 AAIjubileumboek - 73 72 - AAIjubileumboek

Timon (15 jaar) komt uit Turkije en 
is destijds als uitgemergelde pup 
gevonden op een vuilnisbelt.

Sinds september 2008 woont 
Timon bij ons. Hij kwam in huis toen 
onze hond Baloo was vergiftigd 
en zijn vriendje Pumba daar erg 
verdrietig door was. En vanaf het 
moment dat Pumba en Timon elkaar 
zagen was het goed en waren ze 
onafscheidelijk. Ze zijn nu bijna 14 
jaar bij elkaar. 
Timon is een waardige, rustige en 
bijzonder intelligente hond. Toen hij 
jong was, was zijn favoriete spel dat 
honden achter hem aan renden. 
Maar Pumba was van de ballen en 
stokken. 

Dus legde Timon een bal of stok voor 
Pumba neer en daagde hem uit. 
Op het moment dat Pumba de bal 
of stok wilde pakken, griste Timon 
die voor Pumba’s neus weg en 
zette het op een hollen, met Pumba 
achter hem aan. Wat een slimmerd! 
Inmiddels hebben zowel Timon als 
Pumba wat ouderdomsgebreken 
en de dierenarts zei laatst heel 
mooi: “Ze zijn zo oud geworden 
omdat ze elkaar hebben.” 

Andrea •

DE OUDSTE hond

Timon
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Toxi is geboren in januari 1999. 
We hebben Toxi in april 1999 
opgehaald bij een gastgezin in 
Huizen. 

We zijn met ons vieren gaan kijken 
en ze mocht meteen met ons mee. 
We moesten nog wel even langs 
de Welkoop want we hadden nog 
geen hondenspullen. Blonde  Toxi 
heeft het 17 jaar naar haar zin 
gehad bij ons en wij waren echt 
dol op haar. Ze ging vaak mee op 
vakantie, eindeloze wandelingen 
in binnen- en buitenland. Kon ze 
niet mee, dan had ze een vast 
logeeradres bij mijn zus en zwager, 
haar tweede thuis. Het afscheid in 

september 2016 viel ons allemaal 
zwaar. 

Inmiddels is er nu ruim een jaar 
weer een AAI hondje bij ons in huis, 
de 3-jarige Billie. Op de foto samen 
met haar Roemeense grote ‘broer’. 

Astrid •

DE OUDSTE hondToxi
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DE OUDSTE hondBarbo

Barbo is geboren in 2007. Hij 
is destijds gevonden bij een 
steengroeve op het Griekse eiland 
Corfu, samen met zijn moeder en 
broertje. 

Via een opvanggezin kwam hij naar 
ons toe. Hij was erg schuchter, maar 
vond al gauw zijn plek en voelde hij 
zich helemaal thuis bij ons. Samen 
met onze twee zoons hebben wij 
ruim 15 jaar ontzettend veel plezier 
met deze lieve hond gehad. Hij was 
altijd vrolijk en hield van wandelen 
in het bos en dartelen op het strand. 
Hij was pas helemaal tevreden als 
“zijn roedel” compleet was.
Een sterke hond die helaas een 
chronische nieraandoening kreeg. 

Uiteindelijk werd hij daar, ondanks 
goede medicatie, zo ziek van dat 
we hem op 11 januari 2023 moesten 
laten gaan. We missen hem enorm! 

Hanneke & gezin •
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DE OUDSTE hond

Nuray

Dit is  Nuray. Wij adopteerden 
haar in november 2008. Ze 
heette toen Lohra en kwam 
met haar zusje naar Nederland.  
Nuray is inmiddels een oude dame 
van 15 jaar. 

Ze is een fantastische hond. Altijd 
geweest. Inmiddels uiteraard rustig 
en bedaard. Wat terughoudend 
naar vreemden, maar voor ons 
zacht en superlief en ook voor alle 

andere dieren in het gezin lief en 
verdraagzaam. We hebben ook 
papegaaien en die daagden haar 
best wel eens een beetje uit! Zelfs 
tussen de kippen gaat ze op haar 
gemak liggen. Ze is letterlijk en 
figuurlijk een wereldhond! Hopelijk 
blijft ze nog lang gezond en gaat 
ze nog een heel poosje mee!

Marieke •




