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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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Castratie kater El Campo del Sur
Op de El Campo del sur is het weer raak en zijn er weer verschillende nestjes geboren, het is
zaak dat hier weer snel controle overkomt. De ongeholpen katers en poezen moeten zo snel
mogelijk worden gevangen en geholpen. Deze rakker kon dankzij het castratie project worden
geholpen en wat is hij blij dat hij weer 'thuis' is.

Beschermingsproject
Lieve lieve donateurs, wij konden dankzij jullie hulp en steun 608 euro naar Masquechuchos
overmaken. Hier zijn de 160 vaccinaties tegen de ziekte van Weil voor gekocht en de honden
hebben hun inenting gehad. Dank jullie wel, jullie hebben levens gered!!!.
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Nieuwe verloting - Trekking 10 mei
In de verloting een Philips Senseo Switch

Sponsors

Voor slechts 1,00 per lot kun je kans maken op de Senseo Switch
Koffie per kan of kopje? Beide! Je hebt voor elk moment jouw favoriete koffie met de Philips
Senseo Switch in de kleur zwart. Dankzij de heerlijke Senseo koffiesmaken en de DualBrewtechnologie hebt je altijd een perfect kopje Senseo padkoffie met een rijke en verrukkelijke
crèmelaag.

DGC Römer

Uniek in zijn soort Het enige 2-in-1-koffiezetapparaat met filterkoffie en koffiepads. Drink jouw
koffie op zijn best. Zet een grote kan van jouw favoriete filterkoffie om te delen of geniet met
één druk op de knop van de verschillende Senseo smaken voor je alleen.
De trekking zal plaatsvinden op 10 mei 2018 - Om de trekking eerlijk te laten verlopen gebruiken
we gebruiken voor de trekking de staatsloterij - De winnende nummers zijn de laatste 2
eindcijfers van de hoofdprijs van de staatsloterij.

GKV Hoofdkantoor
De trekkingsuitslagen kun je hier vinden.
We zullen de eindcijfers en de winnaar hier op
de site publiceren en de winnaar via een email
op de hoogte brengen.
BVB Media BV
Kik hier voor alle lotnummers.

v
Niet verkochte nummers blijven in het bezit
van de stichting.

Van Noord’s Dierenvoeders

Transport aangekomen bij Canis y Felis
Kunstenares Paula Collewijn

30 maart zijn 2 pallets met hulpgoederen aangekomen bij Canis y Felis. Op deze pallets ook de
templex dozen die gevuld die we hebben gevuld met kattenvoer. De dozen waar kattenhuisjes
van worden gemaakt en het voer is voor de katten van El Campo del Sur

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

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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Inzamelbak bij de Graankorrel in Oude Pekela
Door te shoppen bij
HelpFreely betaal je
niets extra maar wordt
een deel van
je aankoopbedrag
gedoneerd aan
onze stichting.

In de winkel van De Graankorrel te Oude Pekela vindt je alles voor huisdier, paard, pluimvee,
boerderijdier en hengelsport. Een enorme winkel met een uitgebreide keuze aan voeding en
benodigdheden. Maar ook in de Graankorrel te Oude Pekela staat een inzamel bak van ons
waar mensen iets voor onze dieren kunnen doneren.
Dank je wel De Graankorrel dat de inzamel bak bij jullie in de zaak mag staan, we hopen dat
vele klanten hier gebruik van willen, gaan maken.
Bekijk de website van Graankorrel.

Twee kleine kittens
Olga en de vrijwilligers vonden bij de dagelijkse controle (El campo del Sur) een nestje met
kittens. Een aantal waren dood maar deze 2 kleintjes leefden nog en daar mee was het ook
gezegd. Ze zijn gelijk naar de dierenarts gebracht want de kleintjes waren uitgedroogd en
onderkoeld. Het zwarte katje zat vol met luizen en onder de schurft en is hier voor
behandeld.
Helaas mocht de kleine zwart/witte kitten het niet redden. Het zwarte katje Gollum is nu bij
Olga in de pleegzorg en krijgt alle zorg en liefde die hij nodig heeft. De updates van Gollum
zullen we hier plaatsen.
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El Campo del Sur
De storm heeft heel veel schade aangericht en we hebben gelijk templex dozen op een
transport gezet gevuld met voer. Deze zijn inmiddels al in Spanje aangekomen en de templex
dozen zijn omgetoverd tot lekker warme huisjes.
De katten genieten van het heerlijk voer wat we gedoneerd hebben gekregen.
Niet alleen krijgen de katten een huisje en voer maar ook wordt er geprobeerd elke week in
ieder geval 1 kat of poes te laten helpen. De kolonie moet weer onder controle komen zodat
er geen nestjes meer bij komen. Hulp aan het castratie project is dan ook meer dan welkom.

Blijf op de hoogte
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