ERKENNINGEN
Vele edelmoedige mensen hebben geholpen met de communicatie over de vlezige rauwe
botten. In augustus 2001 kondigde Catharine O’Driscoll de publicatie van Raw Meaty Bones:
Promote Health (vlezige rauwe botten: promoten gezondheid) in haar Canine Health Concern
weblijst. Jane Anderson’s stek, nu hernoemd als‘rawfeeding (rauwvoeren) de Dog Health’,
Dog Read en andere lijsten hebben snel het woord verspreid. Het was plezierig en ik heb vele
mensen ‘ontmoet’ via het internet.
In maart 2002was Kim Roberts gastheer bij de eerste rauw voer seminarie bij de Universiteit
van West Australië, Uitbreiding. Hier volgt een lange lijst van mensen die ik wens te
danken.Swanie Simon en de organisatoren van de Gesunde Hunden Treff verzochten me om
komen spreken in Duitsland (3 maal).Tony en Carol O’Herlihy en hun team van Bark Busters
GB hebben een rondreis over verschillende steden in GB georganiseerd.AlisonTyler,
bijgestaan door Sue Cosby, Chris Ostrowski en anderen organiseerden een rondreis over 4
steden in de USA. In 2003 coördineerde Alison een serie lezingen over de Lifelong Learning
in de Emory University, in Atlanta. In GB werden seminaries georganiseerd door door de
volgende gast heren en –vrouwen: Jenny Sanders, Sue Merrikin, Stephen King van Crosskeys
Books; Sheila Harper en Erica Bennett van Scallywags Canine Education Centre; Attila
Szkukalek van Happy Pets; Jackie Marriott, Debs Wickham, Debbie Hill, Christine Stansfeld
en Chaterine O’Driscoll samen met hun teams van helpers. Ysha Rowe van Addenda
Publishing de 2003 Nieuw Zeeland toer.Lauren Elgie, altijd vindingrijk, was gastvrouw voor
een lezing bij Guide Dog Services in Aukland. Marina Epifani coördineerde 2 goed
beluisterde ontmoetingen in de San Francisco Bay Area in 2004.
Thuis in Australië werd de boel draaiende gehouden door het familie steunteam, computer
guru Bill Bowes en kantoor manager Irene Hordicek. Pogingen werden gedaan om
dierenartsen te overreden de enormiteit van hun situatie te overpeinzen die ze hebben bij de
verkiezingen in de kern van het Royal College of Veterinary Surgeons van GB.Dierenartsen
Bill Miller en Roger Meacockwerken in de voorlinie en Johan Joubert draagt bij met zijn
enthusiasme en zijn expertise in tandenverzorging voor dieren. Enorm veel vertrouwen heb ik
in de toekomst van de coördinerende teams in GB en Australische Steun en Aktie Groepen.
Hun inspanningen en doorzettingsvermogen krijgen van mij mijn allerhoogste respect.
Work Wonders dankt zijn bestaan aan Alison Tyler’s vleien en de suggesties van velen. De
voortreffelijke ceramische sculpturen van Youlia Anderson, Furrytale Ceramic Studio,
leverden inspiratie voor het schutblad. Ik dank Bonny Bullock voor de illustaties en al
diegenen die geholpen hebben met uitzicht en de productie van het boek. Elke zwakheid is
mijn verantwoordelijkheid; de sterke punten komen door het werken in teamverband.

