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Pups gestolen uit de perrera van Los Barrios
Zo spelen de pups van Los Barrios met het speelgoed wat we met het transport hebben
gestuurd en zo krijgen we bericht dat er iets verschrikkelijks is gebeurd en er pups zijn
verdwenen.
In een nacht van 7-8 april hebben indringers het gaas kapot gemaakt van de kennels en zijn ze
naar binnen gegaan om hun honden terug te stelen. Een aantal pitbulls pups is door de politie in
beslag genomen omdat ze voor de honden gevechten zouden worden getraind, de eigenaren
van die honden wilden dus hun honden terug.

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.
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London de zwarte hond is in de verdediging geschoten en heeft de pups willen beschermen als
haar eigen pups en is hierdoor gewond geraakt. De criminelen zijn er vandoor gegaan met de
pittbull pups en door dat het gaas nu gewoon open was zijn de overige tien pups aan de wandel
gegaan en waren verdwenen. Op 10 april zijn er 3 honden weer terug gevonden langs de
snelweg, Aurora en Antonio zijn heen gegaan om de honden daar weg te halen. Op 11 april
kwam er een tip binnen dat de overige honden waren gespot in een zone. Toen Aurora en
Antonio heen gingen waren er geen honden te vinden. Ze hebben voer achtergelaten en
moesten naar hun werk. Maar laat in de middag kregen ze bericht van de vrijwilligers dat de
honden er waren en weer meegenomen zijn naar de kennel. Op dit moment zijn de pitbulls pups
nog spoorloos en ze zijn nu al een paar keer naar de politie gegaan om te vragen of ze naar die
mensen terug willen waar ze de honden in beslag hebben genomen.. maar tot op heden is de
politie niet in actie gekomen. Er zitten nu nog een aantal pitbull pups in de kennel en de
vrijwilligers zijn doodsbang dat men zal proberen om ook deze pups te stelen. Met de 10 terug
gevonden pups gaat het goed, ze zijn wat in de war en zitten vol met teken en hadden honger
maar voor de rest gelukkig geen verwondingen oid. Nu hopen dat de gestolen pups ook weer
veilig terug komen en niet voor de hondengevechten gebruikt gaan worden.
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Grote voorjaarsschoonmaak bij Khatucai
Khatucai
Sponsors

Het afgelopen jaar heeft de opvang te maken gekregen met de panleukopenievirus, dit is een
zeer besmettelijke virus. Voor de zekerheid is alles weer grondig onder handen genomen en is
er schoongemaakt en gedesinfecteerd met een speciaal product. De eerste dag hadden ze
gelukkig wat hulp van de scouts die ook geholpen hebben om de quarantaine room te verven.
Een aantal 'afdelingen' zijn nu klaar, alle textiel is gewassen en netjes opgeborgen. Er is
begonnen met het onkruid te wieden om ook buiten het netjes te krijgen.

DGC Römer

Er is nog veel te doen maar het belangrijkste de quarantaine ruimte een grondige beurt geven is
gebeurd.
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&
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Zwemvest voor Gina
Sinds Gina verlamd is geworden heeft ze nooit meer gezwommen. Hier is nu verandering in
gekomen want voor Gina is een zwemvest en zijn er drijvers gekocht dankzij een donatie die we
hebben overgemaakt van de collecteweek. Antonio heeft er een leuke constructie van gemaakt
en toen konden ze met Gina op pad naar de rivier. Het duurde maar even dat Gina door had hoe
ze zich kon voortbewegen en Gina heeft de dag van haar leven gehad die voor herhaling vatbaar
is. Een zwemvest.. een simpel ding.. maar oh zo belangrijk voor Gina. Dit zijn 'luxe' dingen wat
dus mogelijk is dankzij de collecteweek.
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Een happy end voor Falla
Michel Rescue Dog
Falla werd op 15 maart door haar baas naar de dierenkliniek gebracht om te worden
ingeslapen.
Falla was zwaar gewond was ze was aangevallen door wilde zwijnen. De kliniek heeft contact
opgenomen met Michel en Michel gaf aan van doe wat je kan doen om haar leven te redden.
We zullen jullie de foto's van Falla bij binnenkomst niet plaatsten want dat zijn echt horror
foto's. We plaatsen de foto's dat ze al geholpen is. Bij Falla is 1 poot geamputeerd en of ze het
gingen redden wist men niet. Ze had zoveel bloed verloren, was zo zwak.. maar Falla is een
vechter en ze kwam erdoor.
Falla is nu een maand verder en het gaat goed met de dame. Ze kan prima functioneren met 3
poten en het is toch geweldig dat Michel haar deze kans heeft gegeven. Helaas heeft dit ook een
keerzijde want Michel heeft nu een schuld van 1106,- euro bij de dierenarts voor de
operatie/zorg van Falla. Hij wou niet niet dat Falla haar leven eindigde door een geld kwestie en
ondanks dat hij het niet geld had/heeft gaf hij haar die kans waar zij zeer gretig en dankbaar
gebruik van heeft gemaakt
Hier stopt het goede werk van Michel voor Falla niet want ook heeft hij nieuwe baasjes voor
haar gevonden en kan Falla nu een heel nieuw leven beginnen dankzij de hulp en inzet van
Michel.

Verloting Tentie – trekking 10 april
Helaas is de prijs gevallen op een niet verkocht lot.

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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Door te shoppen bij
HelpFreely betaal je
niets extra maar wordt
een deel van
je aankoopbedrag
gedoneerd aan
onze stichting.

Odin vastgebonden achtergelaten
Masquechuchos
Dit is Odin, hij werd achtergelaten bij een
lantaarnpaal midden in de nacht. Deze foto is
genomen toen hij werd gevonden. Odin is naar
het asiel van Masquechuchos gebracht en de
arme hond zat vol met teken en vlooien.
In de dagen erna kwamen ze er achter dat
Odin van een koeienboer was en bij een
bezoekje aan de boer gaf aan dat zijn eerste
keuze was om de hond dood te maken maar
hij besloot om Odin bij de lantaarn paal achter
te laten.
Het rare is nu dat je dus eigenlijk blij bent dat
de boer zijn hond Odin vastgebonden heeft
achtergelaten bij een lantaarnpaal...... Odin is
ook op afstand te adopteren want de eerste
kosten voor deze lieve schat zijn al gemaakt.
Dat waren de ontwormingspillen en de
antivlo/teek middel zodat Odin daar snel van
bevrijd was.

Onze projecten
De dieren helpen kan op vele manieren, ook door middel van onze projecten. Met het
voerproject sparen we voor voer voor de dieren want aan voer hebben de asielen altijd
een gebrek. Met het castratieproject sparen we voor castraties en sterilisaties , de honden
en katten laten helpen is het probleem bij de bron aanpakken. Het project hondenhok is
voor de honden van Masquechuchos om ze te helpen een warm onderkomen te geven.
Onze projecten zijn lopende projecten, in plaats van een hond of kat op afstand adopteren
kun je ook sponsor van een project worden. De projecten zijn dus niet tijdelijk maar zullen
lopen naast de adoptie op afstand
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