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Canis y Felis heeft hulp nodig
Sharpi kwam op 8 maart in het Gemeentelijke asiel (dodingscentrum), ze zwierf toen al 2 weken
met een andere zwarte sharpei op straat. Shari heeft wonden op haar gezicht, ook oude
littekens.
De dierenarts van het asiel vroeg Canis en Felis om een gunst of Sharpi tot maandag 1 april bij
hun mocht blijven omdat ze door een andere hond in het asiel was aangevallen en haar oog en
ooglid zijn zwaar beschadigd. De wond was gaan ontsteken en er is een abces in de kaak bij
gekomen. Het abces is open en schoon gemaakt en moet dagelijks schoongemaakt worden en in
het weekend is er niemand die dat kan doen.
Toen Olga Shari zag brak het haar hart en ze wist gelijk dat ze niet in staat was om Shari weer
maandags terug te doen in deze staan. Hoewel ze vorige week ook al 3 nieuwe honden onderdak
hebben gegeven en het financieel helemaal niet kan zal ook Shari opgevangen worden bij Canis y
Felis. De 3 honden van vorige week, hiervan hebben 2 honden hartworm, leishmania.. en
moeten een behandeling die niet goedkoop is nog ondergaan.
Olga luisterde met haar hart en niet meer haar hoofd en sommige mensen zullen zeggen van als
je het geld niet hebt dan moet je niet nog meer honden onder je hoede nemen.. en anderen
zullen zeggen oh ja als ik in de ogen van die hond had gekeken had ik hetzelfde gedaan. Shari
gaat vanmiddag naar de dierenarts van Canis y Felis die haar oog zal bekijken, ook zal er gelijk
dan bloed worden afgenomen om te zien of ze hartworm/leishmania of Erlichia heeft.
Canis y Felis heeft hulp en steun nodig…. de dierenarts schuld is inmiddels opgelopen naar 2000
euro en daar komen de behandelingen van de nieuwe honden nog bij.
Hulp is dan ook meer dan welkom, elke euro is een grote steun. Help je mee?
Mocht je een donatie willen doen dan kan dit op rekening NL81 RABO 0108 4441 12 - BIC :
RABONL2U tnv Friends of Animals te Vledder - ovv Canis y Felis
Meer foto's en filmpjes van Shari op het forum.

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.

Update 17 april - In totaal is 97.50 voor Canis y Felis gedoneerd. Pastoor van Delden heeft dit
aangevuld met 33% en we hebben een mooi bedrag van 130,50 over kunnen maken naar Canis y
Felis voor de vermindering van de dierenarts schuld. Donaties blijven meer dan welkom voor
Canis y felis! Deze zullen alleen niet meer aangevuld worden met 33%

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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Voorbereidingen transport
WHOW!! Zaterdag 6 april heeft Maarten Hilversum leeg gehaald en dit waren veel...... heel veel
donaties. Ik geloof dat de aanhanger nog nooit zo vol is geweest.

Sponsors

Lieve inzamelpunten dank jullie wel voor jullie geweldige inzet en een dank je wel voor alle
donateurs die onze dieren met hun donaties helpen.
En ook een hele grote dank voor onze Maarten die keer op keer belangeloos door Nederland
rijdt om onze inzamelpunten leeg te halen.
DGC Römer

Zo super dit allemaal!!!!!!!!!!!

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV

v

Kofferbak verkoop Vledder
Van Noord’s Dierenvoeders

Zondag 13 april was er een kofferbak verkoop in Vledder. Sandra Venema, Esther, Walter en
Ifran hadden echt heel veel spullen meegenomen om te verkopen.
Het bleef in de ochtend gelukkig droog en hebben ze voor maar liefst 117, 25 verkocht. Een
super opbrengst, geweldig!!

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

Stichting Friends of Animals
van Royenlaan 4
8381 BP Vledder
Telefoonnummer voorzitter (Harriët); 06-534 32 966

info@friendsofanimals.nl
IBAN: NL81 RABO 0108 444112
BIC : RABONL2U
K.v.K – 01166505

Stichting Friends of Animals - nieuwsbrief april 2019
Dora had geluk
Dit is Dora, haar grootste geluk is dat ze in de handen van Masquechuchos is terecht gekomen.
Masquechuchos werd op de hoogte gesteld dat er een hond al dagen alleen op straat liep, ze
zijn gelijk heen gegaan om haar op te halen. Dora had grote wonden aan haar benen
veroorzaakt door het vastbinden, Dora werd dus vastgebonden aan haar enkels. Ook had de
arme schat een darmverzakking en een ernstige ondervoeding, laten dood hongeren lijkt het
meer op…..

Pasgeboren kittens gedumpt in een plastic zak
21 april - Toen Victoria van Villa Felis naar de opvang ging lag er een gele plastic zak bij de
ingang. Toen ze in de zak keek kreeg ze de schrik van haar leven. 5 kittens met nog stuk
navelstreng aan zich zaten in de zak De kleintjes leefden allemaal nog en maken het tot nu toe
goed. Victoria heeft het er maar druk mee om de kleintjes van melk te voorzien. Hopelijk gaat
het met de hummeltjes goed komen, aan de verzorging zal het niet liggen.
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Een poort voor Aurora
Ladin en Torrita waren vorig jaar al een keer met hun tweeën ontsnapt en 31 maart waren ze
weer de hort op. Aurora en Antonio waren bij de honden geweest en alles goed afgesloten en
ze gingen op weg naar huis. Onderweg kwam Aurora erachter dat ze haar telefoon vergeten
was en ze moesten dus terug. Wie kwamen ze op de terugweg tegen? Juist daar liepen Torrito
en Ladin. Ze hebben de honden in de auto gedaan en teruggebracht en alles goed afgesloten en
gebivakkeerd.
Donderdag 4 april toen ze bij de honden waren geweest en in de auto stapten om weg te gaan
kwamen Ladin en Torrito al weer aangerend. Die 2 honden vinden hoe dan ook altijd een
mogelijkheid om te ontsnappen en dit is levensgevaarlijk.
Het stuk waar de honden ontsnappen is omheind alleen waar de poort zat dat is er niet meer.
Antonio heeft in de jaren dit al meerdere keren aanpast met rest hout, pallets het geprobeerd
dicht te maken maar Ladin en Tortio ontsnappen altijd daardoor.

Geld voor hout om een nieuwe poort te maken is er niet en op deze manier door gaan kan
gewoon niet. Er komt een dag dat Toritio en Ladin ontsnappen en niet meer thuiskomen
Er is een offerte aangevraagd en het benodigde materiaal gaat 555,89 kosten om de nieuwe
poort van te maken.
Wij hebben 556.00 naar Aurora overgemaakt zodat ze het materiaal kunnen kopen om een
poort te maken zodat alles weer veilig dicht is.
Het materiaal is al voor een gedeelte afgeleverd. Binnenkort kan er gebouwd en getimmerd
worden en is alles weer veilig. De honden kunnen niet meer ontsnappen met alle gevaren van
dien.
Updates zullen op de site en facebook geplaatst worden.
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Een happy end voor Sparrow
In oktober werd kleine Sparrow op straat gevonden met een mega infectie aan zijn
pootje/stomp. Hij werd gelijk aan de antibiotica en ontstekingsremmers gezet om de infectie
tegen te gaan. Toen de infectie onder controle was kon hij geopereerd worden en werd de
'poot/stomp 'geamputeerd. Deze operatie werd betaald door zijn Fosterbaasje Esther.
Vandaag ontvingen we geweldig nieuws - Very Happy Sparrow is geadopteerd. Een happy end
voor deze rakker die dankzij de goede zorgen van Canis y Felis en dankzij de steun van zijn
fosterbaasje deze tweede kans kon krijgen.

Ook dit is dierenmishandeling
Dit is Messi. Messi zijn baasje werd opgenomen in het ziekenhuis en het werd bekend dat deze
meneer bij thuiskomst niet meer in staat zou zijn om voor Messi te zorgen. Er is contact
opgenomen met Canis y Felis en Messi is om die reden in de opvang terecht komen. Bij
aankomst was het even heel erg schrikken want Messi is echt moddervet. Een type hond als
Messi hoort iets van 15 kg te zijn en hij is maar liefst 30 kg. Het is levensgevaarlijk en de arme
stumper kan niet eens normaal lopen. Messi is dus gelijk op dieet gezet en het wandelen moet
langzaam opgebouwd worden. Het is gewoon diep triest als je ziet hoe hij loopt, hij waggelt
erover. Met een tijdje zal Messi zich vast een stuk beter voelen. Ook deze lieve schat is op zoek
naar fosterbaasje.
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Evenementen
Voerinzameling
Zaterdag 25 mei van 09:00 - 17:00
Zaterdag 25 mei houden Heidy en Karin Rolle een voerinzameling. Kom dus allemaal langs en
doneer wat voer. Karin Rollé, Heidy Breed zijn de hele dag aanwezig om de donaties in
ontvangst te nemen. Help ons helpen, de dames nemen graag de donaties in ontvangst.
Alvast bedankt!
Pets place de mare
europaboulevard 11-13,
1825 RA Alkmaar
Een dag van de hond evenement
Zaterdag 25 mei van 10.00 - 16.00
Ook dit jaar organiseert de Pekelder Windhonden Ren Club (P.W.R.C) een dag van de hond. Op
het terrein kun je kennismaken naast het hondenrennen ook met andere hondensporten. Niet
alleen kom je veel ras en niet rashonden tegen maar ook is er een sfeervolle markt met hond en
niet hond gerelateerde artikelen. Voor de kinderen is er ook veel te doen, schminken,
blikgooien enz. Alle ingrediënten zijn aanwezig om een geweldig dag te beleven op de renbaan.
Ook Friends of Animals zal deze dag vertegenwoordigd worden door Johanna Komies die buiten
de informatie stand ook een leuke loterij heeft met prachtige prijzen.
Kom je ook langs?
Renbaan “Hoal Voart ’t Rin”
Zaaiweg 4
9665 JG Oude Pekela

Transport maart - Donaties in gebruik
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