Reconhecimentos
Muitas pessoas generosas ajudaram a comunicar a mensagem dos ossos carnudos crus. Em agosto de
2001, Catherine O' Driscoll anunciou a publicação de Raw Meaty Bones: Promote Health (Ossos Carnudos
Crus: Promova Saúde, inédito no Brasil) na lista de Internet Canine Health Concern (Preocupação com a
Saúde Canina). A lista de Jane Anderson, agora rebatizada “rawfeeding” (“alimentando com comida crua”)
e as listas Dog Health (Saúde Canina) e Dog Read (Leitura Canina), além de outras listas, ajudaram a
divulgar rapidamente a palavra. Foi uma época divertida e eu “conheci” muitas pessoas na Internet. Em
março de 2002, Kim Roberts foi mestre de cerimônias dos primeiros seminários sobre ossos carnudos crus
na University of Western Austrália, Extension.
Há uma longa lista de pessoas que eu gostaria de agradecer. Swanie Simon e os organizadores do
Gesunde Hunde Treff me convidaram para dar palestras na Alemanha (três vezes). Tony e Carol O' Herlihy
e a equipe do Bark Busters UK organizaram uma turnê em quatro cidades. Em 2003, Alison coordenou a
série de palestras Lifelong Learning na Emory University, Atlanta. No Reino Unido Jenny Sanders, Sue
Merrikin, Stephen King da Crosskeys Books, Sheila Harper e Erica Bennet da Scallywags Canine Centre
Education, Attila Szkukalek of Happy Pets, Jackie Marriott, Debs Wickham, Debbie Hill, Christine
Stansfield e Catherine O' Driscoll juntamente com as equipes de colaboradores que organizaram os
seminários. Aysha Rowe da Addenda Publishing organizou a turnê de 2003 na Nova Zelândia. Lauren Elgie,
sempre empreendedora, organizou uma palestra no Guide Dog Services (Serviços de Cães Guias) em
Auckland. Marina Epifani coordenou duas reuniões bastante freqüentadas na área costeira de São
Francisco, em 2004.
De volta à casa, na Austrália, o apoio dos familiares, do guru da informática Bill Bowes e da
administradora de escritório Irene Hordicek ajudam a manter as engrenagens em movimento. Esforços para
persuadir veterinários a contemplar a importância de sua situação estão em sua maioria centrados nas
eleições do UK Royal College of Veterinary Surgeons (Colégio Real de Cirurgiões Veterinários do Reino
Unido). Os veterinários Bill Miller e Roger Meacock trabalham nas linhas de combate e Johan Joubert
contribui com seu entusiasmo e experiência em odontologia veterinária.
Para o futuro, tenho imensa fé nas equipes coordenando o RMB Support & Action Groups (Grupos
de Apoio & Ação dos ossos carnudos crus) do Reino Unido e da Austrália. Os esforços e a determinação
deles ganharam meu respeito profundo. Work Wonders (Faça Maravilhas) deve sua existência à insistência
de Alison Tyler e às sugestões de muitas pessoas.
As belíssimas esculturas de cerâmica de Youlia Anderson, da Furrytale Ceramic Studio, forneceram
inspiração para a capa. Agradeço Bonny Bullock pelas ilustrações e todos aqueles que colaboraram com o
design e a produção do livro. Qualquer limitação é de minha responsabilidade; as forças derivam de um
esforço em equipe.

