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Twee kittens gered uit afvalcontainer
SOS Callejores
Twee kittens werden gevonden in een afvalcontainer, weggegooid als oud vuil…. De kleintjes
hadden dringend medische zorg nodig, ze zijn erg jong, mager en 1 kleine had een grote wond
bij zijn hals, hoogstwaarschijnlijk een beet van een rat. Toen de dierenarts de kittens aan het
infuus legde kreeg de kitten met de wond een hartstilstand en is overleden.
Eén kleine rakker leeft nog en het gaat momenteel redelijk goed. Hij/zij eet goed, alleen zijn
oogjes zijn nog wel erg slecht en krijgen intensieve verzorging in de hoop dat dit alles nog mag
herstellen. Dankzij de goede zorg van Raquel is de kleine in ieder geval buiten levensgevaar.

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.

Hij/zij heeft speciale zorg nodig, speciale voeding en Raquel vraagt financiële hulp om dit te
bekostigen. Ze heeft het financieel heel erg moeilijk en deze onkosten zijn voor haar een hele
zware last.
Ze vraagt hulp en steun, want de kleine heeft nog een hele lange weg te gaan en de onkosten
zijn erg hoog.
Mocht je een donatie willen doen voor deze schat en/of voor de andere hulpbehoevende
diertjes in SOS Callejores, dan kan dit op rekeningnummer NL 81 RABO 0108 4441 12 t.n.v.
Friends of Animals o.v.v. SOS Callejores
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Loting! Win een prachtig gepersonaliseerd naambord
Sponsors

Deze keer een geweldige prijs, een prachtig gepersonaliseerd naambord twv € 70,00 (met naam
en bv de huisnummer, ook een bedrijfsnaam is mogelijk)
Voor slechts € 2,50 euro per lot kun je kans maken op deze prachtige prijs

ViaPrint

De trekking zal plaatsvinden op 10 september 2016.
Hoe kun je meedoen? Stuur een mail naar info@friendsofanimals.nl. Na ontvangst van de
betaling op rekeningnummer NL 81 RABO 0108 4441 12 t.n.v. Friends of Animals worden de
nummer aan je toegewezen.

GKV Hoofdkantoor

De lotingsnummers vindt je door hier te klikken.

BVB Media BV

Van Noord’s dierenvoeders

Galaxy Beauty

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

Reddingsactie van mams met haar twee pups
Michel Rescue Dogs
De vangkooi is weer neergezet en dan is het wachten.. wachten.. en het is gelukt. De hond op
onderstaande foto is gevangen. Het bleek een teefje te zijn die ergens pups moest hebben. Nu
was het zaak om de puppy's te vinden. Elke kiertje, hoekje is afgezocht en ze hebben de pups
gevonden waarna een grote reddingsactie startte om de kleintjes te krijgen. Voor mams en haar
pups een happy end en onze complimenten voor Michel met zijn team, wederom een top
prestatie.
Michel en zijn team proberen zoveel mogelijk honden van de straat te halen. De meesten zijn als
ze gevonden worden ernstig ziek. Ze zijn afhankelijk van steun buitenaf, want op dit moment
moeten ze alle kosten zelf dragen en dat is niet meer te doen.
Mocht je Michel en zijn team willen steunen dan kan dit op rekeningnummer NL 81 RABO 0108
4441 12 t.n.v. Friends of Animals o.v.v. Michel Rescue Dogs
Klik hier voor een video van de reddingsactie

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 juli 2016
Conan van de straat gered
SOS Callejores
Conan werd op 2 augustus gered. Het arme beestje was meer dood dan levend, uitgedroogd en
ondervoed. Waarschijnlijk heeft hij in het verleden een baasje gehad want voor huiskatten is het
zeer moeilijk op straat te overleven als ze gedumpt worden. Conan is erg zwak en ziek. Uit de
testen blijkt dat hij bloedarmoede en FelV heeft. Ook heeft Conan een Leververvetting
(lipidose), gisteren was het wit van zijn ogen geel. Hij heeft nu een lading medicatie wat hij
dagelijks moet hebben en speciaal voer. Raquel weet dat ze eigenlijk de ruimte niet heeft, weet
dat ze geen geld heeft maar ze gaf aan wat moet ik dan ..doorlopen zoals de rest doet?
Ook deze kleine verdiend een kans en het is geweldig dat er mensen zijn als Raquel die niet
doorlopen en hem van de straat redde.
Conan is erg aanhankelijk en geniet intens van de aandacht die hij krijgt. Hij heeft nog een lange
weg te gaan, maar gelukkig is hij veilig en wordt hij overladen met knuffels en aaitjes.
Dankzij het voerproject konden we 8 kg Royal Canin Hepatic voor Conan naar Raquel sturen!
Meer info over Conan? Klik hier.

Lluvia net op tijd gered
Michel Rescue Dogs
Op 19 augustus heeft Michel met zijn team geprobeerd de dame op onderstaande foto te
vangen, helaas lukte het niet en na vijf uur proberen zijn ze gestopt.
De volgende ochtend zijn ze weer op zoek gegaan en ze wisten dat het nu moest gebeuren,
want anders was het te laat voor deze hond. Ze kwamen precies op tijd want Lluvia, zoals de
hond nu heet, was er zeer ernstig aan toe. Ze was uitgedroogd en
ondervoed en ter plekke stopte ze met ademhalen en had ze geen
hartslag meer. Ze hebben haar beademend en gereanimeerd en Lluvia
kwam terug. Ze zijn met spoed naar de dierenarts gegaan waar ze gelijk
aan het infuus kwam.
Update; Lluvia is aardig bijgekomen maar moet nog wel flink herstellen
want ze heeft o.a. een ernstige bloedarmoede. Zij en Nelo, die vorige
maand is gered, gaan naar een
pleeggezin in Murcia. Hier kunnen
ze herstellen en bijkomen en als
ze weer gezond zijn gaan ze de
adoptie procedure in.
Een happy end voor deze twee
honden.
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Jaarlijks bezoekje dierenarts
Canis y Felis
Het jaarlijkse bezoekje van de dierenarts is weer geweest. Alle honden hebben hun inentingen
weer gehad. De honden die nog geen chip hadden, hebben deze gekregen en bij elke hond is
bloed afgenomen om te testen op Leishmania en hartworm.
Heel goed nieuws, alle honden zijn gezond! Tana heeft wel beide ziektes maar werd al in mei
getest. Sirus en Seve werden ook nog gecastreerd. Het werd dus een hele dure maand voor
Canis y Felis en de nota van de dierenarts bedroeg € 1.340,00. Op dit moment staat de schuld
nog open en hopen ze met het organiseren van een evenement wat geld te kunnen inzamelen.
Dan als nog super goed nieuws ; Sirus, Seve, Cachorra en Lepanto (gebroken poot hondje) zijn
alle vier geadopteerd en hebben een thuis gevonden.

Brian aan zijn lot overgelaten
Michel Rescue Dogs
Brian werd aangereden en aan zijn lot overgelaten. Hoeveel mensen voorbij hem zijn gelopen...
veel... en lieten hem gewoon liggen. Toen kwam Betty , en samen met Michel hebben ze Brian
van de straat gehaald. Brian is ondervoed, was uitgedroogd en heeft zijn heup uit de kom.
Buiten dit alles heeft hij diverse blessures aan het ongeluk. Brian is behandeld en staat nog
steeds onder controle. Hij zit nu in de
pleegzorg bij Betty, waar hij de zorg krijgt die
hij nodig heeft. Dit dierenartsbezoekje koste
€ 200,00. Michel heeft aan € 100,00 aan
donaties ontvangen en wij zullen de overige
€ 100,00 bijleggen en dit naar hem
overmaken. We gaan duimen dat het
helemaal goed gaat komen met Brian en
hij een beter leven leert kennen die hij nog
nooit heeft gehad.
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Castratieproject
Graag willen wij bij jullie het castratieproject nogmaals onder de aandacht brengen.
Een belangrijke manier om het aantal zwerfdieren terug te dringen is door ze te castreren. Door
het castratie project wordt er geholpen met het terugdringen van de zwerfhonden en katten.
De populatie van deze dieren blijft groeien en de sterfte onder de puppy’s en kittens is groot.
Buiten op straat overleven zonder eten,water, in de kou of de hitte is fataal voor de kleintjes.
Het doel: de dieren redden uit zeer slechte leefomstandigheden. Maar ook het geboortecijfer
sterk terugdringen, want dan pas verander je structureel iets aan de situatie.Er is geen betere
manier om dieren te beschermen dan te voorkomen dat ze worden geboren onder dergelijke
dieronvriendelijke omstandigheden.
Met castratie krijg je minder zwerfdieren, minder dieren in de dodingscentra en minder
dierenleed. Het is het probleem op een diervriendelijke manier op lossen
De dieren die nog geholpen moeten worden:
Aurora - 1 reu - 1 kater - 3 poezen
Canis y Felis - 1 reu ( € 60,-) - 1 teef ( € 80,-) - 1 poes ( € 50,-) - 1 kater ( € 25,-)
Khatucai - 1 teef ( € 100,-) - 50 katten ( Per kater € 30,-. poes € 33,-)
Masquechuchos - 8 teven - 70 reuen.
Totaal in castratieproject potje € 60,00
Als u een donatie wilt doen aan dit project kunt u een bijdrage overmaken op bankrekeningnr.
NL81 RABO 0108 4441 12 t.n.v. Friends of Animals te Vledder o.v.v. castratie project.
U kunt ook sponsor worden van het castratieproject. Met een door u gekozen bedrag kunt u
maandelijks doneren en op deze manier meehelpen om meer dierenleed te stoppen dmv
castratie. Als er geld genoeg in het potje zit voor een castratie zullen we dit overmaken naar
Spanje. Op de site zullen we vermelden welke hond of kat geholpen is. Aanmelden kan hier.

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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