
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Het asiel kreeg controle van een inspecteur van de gemeente en die was niet blij met wat hij zag. 
In zijn eindrapport stond dat de kapotte kennels, beton, daken, riool, drainage gemaakt moest worden en al het 
houtwerk moet verdwijnen met oog op de hygiëne. Ze kregen hier een maand de tijd voor en anders werd het asiel 
gesloten. Na goed overleg met de gemeente hebben ze meer tijd gekregen, maar ze moeten wel binnen een maand 
aan kunnen tonen dat ze er mee aan het werk zijn. 
 

 
 
Het asiel van Masquechuchos zien we met regelmaat op de foto's voorbij komen. Dat het daar geen luxe is, dat is ons 
niet ontgaan..Een kennel met zoveel gaten die dicht zijn gemaakt met wat ijzerdraad en veel scherpe kanten heeft waar 
de dieren gewond door kunnen raken. Honden die ontsnappen uit de kennels en gaan vechten. Kapot beton dat niet 
meer schoon te houden is en waar ziektes kunnen ontkiemen. Vies rioolwater loopt over het terrein... Houtwerk dat op 
instorten staat en een golfplaat met een steen erop moet functioneren als een dak. 

De foto's geven het goed weer hoe de situatie is en laten ook gelijk zien dat dit echt zo niet langer kan. Het is voor de 
honden niet veilig meer en dit moet veranderen. Een asiel hoort een veilige plaats te zijn waar ze comfortabel kunnen 
leven. De gemeente heeft wel gelijk, maar ze zijn vergeten om een zak geld bij het eindrapport af te geven. 
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Wij en de honden van Masquechuchos vragen jullie om hulp. Er is geld nodig, heel veel geld. 

De honden zijn van de straat gered, uit barre situaties gehaald en het kan toch niet zo zijn dat ze nu alsnog in een barre 
situatie moeten leven. 

 

Help de honden van Masquechuchos, zodat ook zij een veilig en comfortabel leven kunnen krijgen en het asiel blijft 
bestaan. Donaties zijn meer dan welkom en echt elke euro kunnen we zeer goed gebruiken. 

Wilt u helpen en een donatie doen? 

Onze gegevens - Friends of Animals te Vledder 

IBAN:  NL81 RABO 0108 4441 12 
BIC : RABONL2U 
PayPal - info@friendsofanimals.nl 
Ovv  Asiel MC 

7 september gaan Brigitte en Sandra op werkbezoek bij Masquechuchos. We zullen het hele project volgen, updates 
plaatsen en jullie op de hoogte houden.    

HELP ONS HELPEN 

 

mailto:info@friendsofanimals.nl


 

11 pallets staan klaar om naar Spanje verstuurd te worden. 6 voor Khatucai en 5 pallets voor Canis y Felis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen graag alle donateurs bedanken voor hun geweldige donaties, het team voor het ophalen, inzamelen van de 
goederen en de mensen die alles naar de opslag hebben gebracht en geholpen hebben met opbouwen. 

Dank jullie wel lieve lieve mensen, dankzij jullie krijgen de dieren in Spanje een beter bestaan met al die geweldige 
goederen 
 

 

 
 
 
Soms kan je zo blij worden van een mail, zo ook die van Van Noord's 
dierenvoeders uit Amstelveen. Een spontaan aanbod; we mochten 15 blikken 
puppymelk en 14 blikken kittenmelk ophalen. Dit is hoogwaardige bijvoeding om 
de jonge boefjes een goede start te geven.  En dat kunnen die kleintjes in Spanje 
wel gebruiken aangezien vaak hun moeder er al niet meer is of ondervoedt zodat 
zij geen genoeg voeding in haar melk heeft. Daarom ontzettend bedankt voor 
deze mooie donatie!! www.vannoordsdierenvoeders.nl 

 

 

 
 

  

  
 

 

De laatste pallets zijn opgebouwd 

 

Van Noord's Dierenvoeders heeft zorg voor de kleine rakkers. 
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Canis y Felis werd opgericht door Ana, Olga en Mayte. Drie dames waar we diepe respect voor hebben. 
 

Ana, Oga en Mayte konden niet langer langs de 
zijlijn staan en na het zien van zoveel dierenleed 
en  zwerfdieren besloten ze de dieren in nood te 
helpen. De dieren werden ondergebracht in een 
opvang en ze moesten hier maandelijks huur 
voor betalen. Bezoeken aan de dierenarts, 
medicatie, vaccinatie, chip, castratie... ook deze 
kosten moesten ze dragen en niet te vergeten het 
eten voor de dieren. De onkosten stegen boven 
hun uit.. Er ontstond een schuld bij de dierenarts 
die inmiddels 1500 euro is.  
 
Maar toen bood een meneer hulp aan om de 
dieren kosteloos bij hem onder te brengen. Voor 
de honden bouwde hij kennels en de katten 
verblijven in een huis. 

Canis y Felis draagt momenteel zorg voor 16 honden en 50 katten. Ze krijgen hulp van een vrijwilliger die elke morgen 
naar de dieren gaat om ze eten te geven.  Ana, Olga en Mayte hebben een 'dienst' van 2 dagen per week om overdag 
de dieren te verzorgen en de zondag verdelen ze onder elkaar 

Perfect zal je zeggen, want de onkosten van de huur vielen weg, maar helaas verliep het anders. Deze meneer heeft 
heel andere ideeën dan Ana, Olga en Mayte en als het hem niet zint dan zet hij ze buiten de deur. Het is voor hun zo 
verschrikkelijk moeilijk, want de enige inkomsten die ze hebben zijn van donateurs en dit is 150 euro per maand. Hier 
moeten ze alle onkosten, dierenarts, voer etc. van betalen en dit is al veel te weinig om alles te bekostigen.. laat staan 

om iets te  huren om een eigen asiel weer op 
te zetten waar ze de dieren kunnen 
onderbrengen. 

We kregen een noodoproep van ze met de 
vraag of we misschien hun dieren konden 
helpen om ze een veilig onderkomen te 
geven. Helaas kunnen we niet zeggen: ‘Huur 
maar een andere ruimte en wij betalen de 
huur’ want wij hebben dit geld niet. 

We helpen waar we kunnen en gaan 
transporten met hulpgoederen sturen, zodat 
ze een tijd vooruit kunnen met voer en 
overige materialen en deze onkosten niet 
hebben. 

 

Met het geld dat ze hiermee besparen kunnen ze eerst de schuld bij de dierenarts aflossen en we hopen dat vele 
dierenvrienden samen met ons Canis y Felis willen helpen en ondersteunen door bv één van hun dieren op afstand te 
adopteren. Ook donaties zijn van harte welkom want ze hebben onze hulp echt heel hard nodig. 

   http://asociacioncanisyfelis.tk/ 

 

 

 

Nieuwe samenwerking met Canis y Felis te Cadiz 
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Een geweldig houtskooltekening (50 x 60 cm of 60 x 50 cm) ter waarde van € 250,-.van je eigen huisdier? 
Wat moet je hiervoor doen? 
 

 Koop een lot (7,50 euro per lot)  

 Vul het formulier in – klik hier 

 Wanneer je donatie is overgemaakt krijg je een mail met jouw lotnummer(s) 

 Maak je donatie over op banknummer: NL81 RABO 0108 4441 12  ovv Lotto oktober, t.a.v. Friends of Animals. 

 Je mag met zoveel loten meedoen als je wilt! Des te groter je winkans, des te meer wij de dieren in nood 

kunnen helpen! 

WINKANS IS GROOT!!  Er zijn nog maar 15 loten te koop, dus OP = OP!! 
 

BESTEL NU! Volledige opbrengst natuurlijk voor de dieren!! 

Trekking is 26 oktober, de eerste bal van de Lotto is het winnende nummer:  www.lotto.nl/lotto/trekkingenIndex.html 
Kijk eens op de site van Paula Collewijn wat voor meer bijzondere kunstwerken deze kunstenares maakt: www.paula-
collewijn.com 

 

 
 

 
 
Zaterdag 31 augustus is er weer een voedselinzameling in Alkmaar geweest.  
Jantien, Karin en Brigitte hebben al hun charmes in de strijd gegooid en de meeste mensen reageerden ontzettend 
positief op hun vraag of zij een blik of zak voer wilde doneren. Sommige mensen die  toch vergeten waren voer te 

Loterij - PAK JE KANS EN WIN EEN SCHITTERENDE HOUTSKOOLTEKENING VAN JE HUISDIER! 

Voerinzameling – Samenwerking Albert Heijn de Hoef Alkmaar een groot succes 

http://www.live.cloudformz.com/C-201307292248339497-201307292248338900-TE/
http://www.lotto.nl/lotto/trekkingenIndex.html
http://www.paula-collewijn.com/
http://www.paula-collewijn.com/


kopen in de winkel,  doordat hun gedachte bij hun eigen boodschappenlijstje zat, gingen alsnog een rondje AH of 
doneerde wat in de collectebus. Dit is opgelopen tot een bedrag van € 27,60! 
Door de gigantisch goede samenwerking met de medewerkers van Albert Heijn de Hoef liep alles vlotjes en konden we 
Friends of Animals mooi promoten!  Doordat er groot was ingekocht door AH en geweldig gepromoot in de winkel zelf 
was er ruime keuze voor elke portemonnee. Ook is de naamsbekendheid weer vergroot, want doordat we in de krant 
hebben gestaan kwamen er ook mensen langs om voer te doneren en 1 vrouw kwam zelfs 4 tassen voer brengen. 
Gelukkig konden we wederom op de hulp van Goedkoop Verhuur rekenen want de geweldige opbrengst van 20 
bananendozen voer en 4 tassen hadden we niet in onze kleine autootjes kunnen stouwen.  
 
Daarom willen wij niet alleen voor de samenwerking met Albert Heijn de Hoef bedanken maar natuurlijk ook het 
belangeloos lenen van de enorme grote aanhanger van Goedkoop Verhuur (www.goedkoopverhuur.nl) en natuurlijk alle 
mensen die gedoneerd hebben! Samen staan we sterk voor de dieren! Dank jullie wel!! 
 
 
 
 

Josefina heeft vanaf maart ruim 100 kittens uit het dodinscentrum gehaald, maar veel hebben het niet overleefd. Sinds 
enkele maanden kampt Khatucai met een uitbraak van kattenziekte onder de kittens die uit het dodingscentrum worden 
gehaald. Het is een frustrerende uitputtingsslag voor Josefina en Christa. Het ene na het andere kitten wordt ziek en 
een groot deel overlijdt. Maar om geen kittens uit het dodingscentrum te halen is geen optie. Er zijn ook de nodige 
kittens die niet ziek worden en dus niet overlijden of die de kattenziekte overwinnen. In het dodingscentrum maken ze 
zeker geen kans om te overleven, bij Josefina wel.  
 
Veel van de kittens die van de straat gehaald worden, hebben niesziekte die voornamelijk op hun ogen slaat. Hier blijft 
het niet bij. Er zijn ook aantal gevallen van FIP voorbij gekomen. Het is een harde en zware tijd bij Khatucai. Het is te 
hopen dat de situatie snel stabiliseert, maar het blijkt heel moeilijk te zijn dit jaar. De afgelopen maanden stonden bij 
Khatucai in het teken van medicatie toedienen, ogen schoonmaken, afscheid nemen en alles poetsen / ontsmetten. Op 
dit moment is het einde nog niet inzicht.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Stichting Friends of Animals     

van Royenlaan 4       

8381 BP    Vledder 

Tel  Harriët (voorzitter)       06-53432966 

 

info[at]friendsofanimals.nl 

IBAN:  NL81 RABO 0108 444112             BIC : RABONL2U 

K.v.K – 01166505 

 

 

 

 

 

 

 

www.friendsofanimals.nl 

 

 

Zware tijden voor Khatucai 
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