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Hondje aangereden, gebroken scheenbeen en heup
Olga - Canis y Felis - Kreeg een bericht van een meisje dat die net ontdekt had dat een pup in een
veld lag, het schijnt dat de pup al 2 dagen eerder door een auto is aangereden en de kleine sleept
al 2 dagen met zijn pootje door dat veld en kan niet stoppen met huilen en schreeuwen.
Ondanks dat Canis y Felis er financieel niet goed voorstaat en eigenlijk geen kosten extra er meer
bij moeten komen.... we laten natuurlijk een pup niet aan zijn lot over.
Olga is heen gegaan en heeft de pup opgehaald en naar de dierenarts gebracht. Er zijn
röntgenfoto's gemaakt en gelukkig geen schade aan de ruggengraat maar de scheenbeen en heup
zijn gebroken.
De kleine rakker is nog maar 3 maanden oud en nu al zoveel gemaakt..
De heupfracturen bleken behoorlijk ernstig en de dierenarts is van mening dat er zo snel mogelijk
moet worden geopereerd. De operatie gaat 1000 euro kosten.. slik... De dierenarts gaf aan dat
het ingewikkelde breuken zijn en hoe langer je er mee wacht hoe gecompliceerder het wordt.
Het manneke is inmiddels met spoed geopereerd.

Plaats je wel eens een
bestelling bij Zooplus?
Van elke bestelling die
via onderstaande banner
wordt gedaan, krijgen
we 3 - 5 % provisie en zo
help je ons, de dieren.

De operatie is inmiddels achter de rug en Roto is vrolijk en blij en het lijkt erop dat hij geen last er
van heeft. Nu krijgt hij daarvoor ook pijnstillers maar dit na 1 dag na de operatie is gewoon super
goed.
Als er geen complicaties komen dan is zijn volgende afspraak op 13 mei, er worden dan rontgen
foto's gemaakt om te zien hoe de heup het doet....
Voor nu is het achter de rug en ons kleine boefje geniet van de vele knuffels en aandacht die hij
krijgt. Houd hier de updates in de gaten.

x

Uw gift is aftrekbaar! Friends
of Animals heeft een ANBI
status, dit houdt in dat we bij
de Belastingdienst
geregistreerd staan als
Algemeen Nut Beogende
Instelling.
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Doos met 4 kittens in een veld achtergelaten
In de middle of nowhere stond een doos met daarin 4 kittens... aan hun lot overgelaten...
Gelukkig werden ze gevonden en zijn nu bij Olga in de pleegzorg. De kittens zijn erg jong, kwetsbaar
en of ze het halen?? We gaan hiervoor heel duimen.
Hond Mijita heeft zich ontfermd over de kleine kittens.. ze heeft besloten om een poezen mams te
worden. Ze is super lief voor de kleine kitten.. Updates van de kittens kun je hier vinden.

Pup uit de container gered
Helaas hebben eerder deze maand twee kleine pups die gevonden waren in een container het
niet mogen redden. Maar er is geen tijd om te treuren... want vlak daarna werd er nog een pup
binnengebracht uit een andere container.. De kleine is de nacht doorgekomen en tja het is
afwachten en duimen draaien of hij dit alles zal overleven. In ieder geval zal het niet aan de
goede zorg van Olga liggen want die is 24 uur per dag met hem bezig.

Shop je wel eens bij bol.com? Van elke bestelling die via deze banner wordt gedaan,
krijgen we 3 - 8 % provisie en zo help je ons, de dieren.
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Sponsors

Hond Bruno uit inbeslagname
Een paar dagen geleden werd Canis y Felis gebeld door een sociaal medewerker van de gemeente.
Ze had een patiënt met meerdere problemen, deze persoon had een hond van 12 jaar en was niet
in staat er voor te zorgen. De sociaal medewerker vertelde dat de hond al jaren niet meer buiten
was geweest en dat de baas niet in staat was om de hond zelfs de basis benodigdheden/behoeftes
te geven.

DGC Römer

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV

Ze waarschuwde dat de hond erg vies was, zijn haar vol met klitten en hij heeft gewoon in zijn eigen
ontlasting geleefd en gelegen. De hond moest het huis ook verlaten want zou de huurbaas hem
naar het gemeente asiel (dodingscentrum) brengen.
Olga ging met een vrijwilliger heen om de hond op te halen en ze waren heel verbaasd toen ze
Bruna zagen. Ze hadden zich op het ergst voorbereid maar Bruno zag zo op het oog er goed en
schoon uit. Het bleek achteraf dat een ander sociaal medewerker wist dat Canis y Felis de hond op
zou komen halen en heeft de hond gewassen en geborsteld.
Olga is met Bruno voor controle naar de dierenarts geweest en die gaf aan dat Bruno aardig wat
huidirritatie/huidontstekingen heeft en de oorzaak hiervan is de slecht onderhouden vacht met
vele klitten enz. Bruno krijgt nu 10 dagen antibiotica voor de genezing van zijn huis. Na de 10 dagen
krijgt hij een check up en wordt ook bloed afgenomen voor de overige onderzoeken. Nu lekker
bijkomen en herstellen voor Bruno . Klik hier voor updates van Bruno.

Van Noord’s Dierenvoeders

Veiling op Facebook
Kunstenares Paula Collewijn

Dit jaar is de opzet van de veiling anders dan andere jaren. Dit jaar zullen de items tijdens de loop
periode van de veiling online gezet worden.
De veiling start op Maandag 1 juni en vanaf die dagen zullen de items op de veiling geplaatst
worden, iets van 20 items per dag. De veiling loopt tot 21 juni en dat is dan ook de laatste dag dat
we de items zullen toevoegen.

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

De veiling groep zal ook na sluiting gewoon blijven bestaan. We gaan na het afsluiten alle items van
de veiling afhalen en wanneer in november de nieuwe velling start gaan we weer nieuwe items
toevoegen. Je kunt dus gewoon lid blijven van deze groep en gelijk dan ook op de hoogte zijn als de
nieuwe veiling start.
Hopelijk vinden jullie deze opzet prettiger, gemakkelijker.. overzichtelijk…
Nog even geduld en in juni gaan weer van start met de veiling die ook dit jaar weer gevuld is met
super leuke items. Lid worden kan alvast: https://www.facebook.com/groups/veiling.FOA/

De Graankorrel
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6 pallets op weg naar Spanje
We kregen melding dat het transportbedrijf weer ging rijden en we dus een aantal pallets mee
konden sturen. Nu hadden we die niet klaar staan en een team optrommelen was dus nu niet
mogelijk vanwege de corona. De pallets zijn in gedeeltes opgebouwd door verschillende mensen,
vandaar dus helaas geen foto's van het opbouwen voor jullie.
In totaal zijn er 6 pallet opgebouwd. We gaan deze rit er 3 naar Protectora De Animales Canisyfelis
sturen en ook 3 pallets gaan naar Huellas con Esperanza .
3 pallets zijn aangekomen bij Huellas con Esperanza - De politie was op de hoogte gesteld dat er
een transport aan kwam. De politie eist dat de pallets 3 dagen dicht blijven.. met oog op
besmettingsgevaar........In middels zijn de pallets open en de donaties overgebracht naar het asiel.
De honden van Huellas con Esperanza genieten o.a. van Denta sticks uit Nederland. Dit is voor hun
een echte traktatie want snacks krijgen ze bijna nooit.
Ook de 3 pallets zijn aangekomen bij Protectora De Animales Canisyfelis. Door de Corona mogen zij
niet meer dan met 2 mensen tegelijk ergens bezig zijn. De pallets zullen dus beetje voor beetje
worden afgebouwd en overgebracht worden naar de opvang.
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15 t/m 31 mei - 50% actie - elke donatie wordt met 50% verhoogd
Zij hebben onze hulp nodig, zonder hulp zullen zij het niet overleven
De dieren hebben onze hulp nodig, zonder hulp zullen zij het niet overleven
Per pallet kost het 150 euro om die naar Spanje te sturen, we sturen gemiddeld 30 pallets per
jaar met hulpgoederen naar de asielen. Totale kosten € 4500,00
Dit jaar hebben we al 12 pallets met goederen verstuurd - € 1800,00
Om ook de rest van het jaar onze asielen te ondersteunen met hulpgoederen is er geld nodig.
18 pallets x 150 euro = € 2700,00
€ 2700,00 euro ....Maar dit geld hebben we niet!!
De transporten met hulpgoederen zijn zoals jullie weten zeer belangrijk voor onze asielen. Het
zijn pallets vol met goederen om te overleven.. medicatie .. voer… het is zo verschrikkelijk
belangrijk dat we transporten blijven sturen. Wij vragen jullie om ons te helpen de transporten
ook dit jaar door te laten gaan.

Mogen we ook deze keer op jullie steun rekenen? We hebben jullie zo hard nodig!
HELP JE (ze) MEE?
Elke donatie is meer dan welkom.
Dankzij onze sponsors wordt elke donatie verhoogd met 50 %. Als je een donatie doet van € 5,00
wordt deze verhoogd tot € 7,50. Een donatie van € 25,00 wordt maar liefst verhoogd tot € 37,50
enz.
Wil je een bijdrage leveren aan deze actie dan kan dat op: NL81 RABO 0108 444112 - BIC :
RABONL2U 12 - t.n.v Friends of Animals te Vledder o.v.v 50% actie of via een Tikkie
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