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2 pallets opgebouwd voor Huellas con Esperanza
Huellas con Esperanza
13 augustus werd er in de ochtend weer hard gewerkt in de opslag .Sandra en Marijke hebben
de handen flink laten wapperen want de dames hebben 2 pallets opgebouwd met goederen
voor de honden.
Super!! want deze 2 pallets zullen als alles goed gaat aan het eind van de week in Spanje
aankomen. Dit wordt weer genieten voor de dieren.
Dank je wel lieve donateurs voor jullie donaties!!

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.

v

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.
Klik hier voor meer informatie over onze projecten.
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Twee honden achter gelaten bij het asiel van Masquechuchos
Masquechuchos
Sponsors

Toen de vrijwilligers bij het asiel aankwamen zagen ze deze 2 honden vastgebonden aan de
deur. De honden zijn heel erg dun en aan de dames is te zien dat zij al heel veel nestjes hebben
gehad. Zoals het dus lijkt was de fokker ze niet meer nodig en zijn ze gedumpt bij het asiel
Bimba en Lola zoals ze zijn genoemd zijn heel erg bang en Bimba laat ook niet toe dat iemand
haar aanraakt want dan probeert ze te bijten.

DGC Römer

Met de tijd gaat dit vast helemaal goed komen. Nu eerst bijkomen, aansterken en het
vertrouwen in de mensheid terug krijgen.
De honden zullen aankomende week naar de dierenarts gaan voor de onderzoeken, inentingen
etc. Lola en Bimba voegen we toe aan de adoptie op afstand en je kunt al een fosterbaasje
worden voor 15 euro per maand. Klik hier voor informatie over adoptie op afstand.

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV
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Van Noord’s Dierenvoeders

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

2 kittens gered uit een trieste situatie
Canis y Felis
Sombra en Iris zijn gered uit een erbarmelijke situatie.
Deze 2 kleine rakkertjes van 3 maanden oud zaten in een kooi
opgesloten, er was geen eten en water aanwezig. Hier verbleven
ze al 2 maanden. Hun baas wilde ze als muizenvangers, er is hem
verteld dat je ze 6 maanden in een kooi moet opsluiten zodat ze
aan alles kunnen wennen, geluiden, de honden en als je dan na
6 maanden de kooi open doet dan zijn ze nergens meer bang
voor en lopen niet weg en zijn perfecte muizenvangers.
Deze arme stumpers zijn in ieder geval gered en in de opvang
bij Canis y Felis. Sombra, het zwartje katje is erg bang en
getraumatiseerd. De siamees Iris is erg aanhankelijk en niet
bang voor mensen.
Beide katjes zijn op afstand te adopteren en zoeken nog een
fosterbaasje - Fosterbaasjes zijn de ontbrekende schakel tussen
het verblijf in het asiel en de definitieve adoptie. Het doel van
adoptie op afstand is de honden en katten financieel steunen.
Met dit geld kunnen ze hun inenting, voer, ontwormingsmiddelen
en anti vlo-teek middelen krijgen.
Klik hier om naar de pagina ‘te sponsoren katten’ te gaan.
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Nieuw asiel - Huellas con Esperanza
Huellas con Esperanza
De vrijwilligers van de organisatie "Huellas con Esperanza" zijn al jaren actief met het helpen en
opvangen van de dieren. Ze hebben besloten in november 2016 een geregistreerde organisatie
te worden. Huellas con Esperanza bevind zich in Alcalá del Valle, een plaats in Cadiz. Het is een
jonge organisatie die bestaat uit 10-12 vrijwilligers. Deze organisatie heeft de steun van de
gemeente en kan hierdoor ook stap voor stap groeien en dan meer dieren dan alleen honden en
katten opvangen want dat is hun grote droom.
Vorig jaar was er een verkiezing in het dorp en Hueallas con Esperanza deed ook mee. Wat kon
er gewonnen worden ? Geld.. heel veel geld. De gemeente krijgt geld van de provincie
Andalucie, ze hebben dit geld ter beschikking gesteld aan een goed doel. De mensen in het dorp
mochten stemmen waar het geld naar toe zou gaan. Hueallas con Esperanza heeft een verzoek
ingediend voor een nieuw asiel, heel veel mensen hebben gestemd en ze hebben gewonnen!!
De gemeente is op dit moment al druk bezig met de bouw en in theorie zou het met 2 maanden
af moeten zijn. Dit wordt een kleine asiel waar ruimte is voor ongeveer 30 honden en 15 katten.
De honden zullen ook een mooie buitenplaats krijgen waar ze kunnen spelen en rennen en de
katten krijgen ook een aparte ruimte waar ze kunnen verblijven.

Op de foto's is te zien dat de honden niets hebben, niet een heerlijk mandje om te slapen. 2
pallets staan klaar met mandjes, dekens, speelgoed, medicatie, voer enz.. en die zullen
donderdag 7 september aankomen bij Huellas con Esperanza. We houden jullie op de hoogte
over het transport en deze organisatie want uiteraard zullen we hun verder helpen met het
inrichten van de honden en katten asiel.

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.

Hulp gevraagd voor pup Tokyo met gebroken kaak
Canis y Felis
De hulp van Canis y Felis werd ingeroepen want er was een pup gevonden die gewond was.
Ze zijn met de kleine naar de dierenarts gegaan en zoals het lijkt is de pup aangevallen door
een grotere hond.
De dierenarts heeft foto's gemaakt en de puppy heeft de kaak gebroken en de traanbuis is
beschadigd.
28 augustus had Tokyo een afspraak bij een chirurg die de breuk ging beoordelen. Bij het
onderzoek bleek er aan de linkerkant een bult te zijn en dit bleek een abces, veroorzaakt door
een beet die besmet is geraakt. De abces is net boven de breuk.
Dit betekend dat Tokyo niet geopereerd kan worden omdat het bot geïnfecteerd is. Als Tokyo
nu geopereerd zou worden dan zullen de implantaten niet zich aan het bot bevestigen.
Er is nog een andere chirurg bij gehaald maar die gaf ook aan dat op dit moment een operatie
niet haalbaar is.
Wat er nu eerst moet gebeuren is dat de infectie volledig onder controle moet zijn. Tokyo
moet zijn kaak zo min mogelijk bewegen en daarom is zijn mond/kaak vastgezet met een tie
rip en een bandage. Er is net genoeg ruimte over gelaten voor een spuit met vloeibaar eten
en drinken. Er is een mogelijkheid dat de breuk door deze immobilisatie zich zal herstellen
maar de kans dat het niet goed aan elkaar groeit is ook aanwezig. Dan zullen ze het bot
opnieuw breken en goed vastzetten.
Maar nu moet dus eerst de infectie onder controle komen en Tokyo krijgt morfine, antiinflammatoire en antibiotica , tevens krijgt de kaak dus nu rust door de snuit is
geïmmobiliseerd.
Het is triest, heel triest, toen Tokyo wakker werd uit de narcose was hij helemaal van slag en
vond het maar niets dat ding om zijn snuitje en wilde het verwijderen wat niet lukte.
De artsen gaven aan dat het minimaal 15 dagen moet blijven zitten… dit worden lange 15
dagen voor Olga die de zorg op zich neemt voor Tokyo en voor Tokyo die dit alles maar
helemaal niets vindt.
De artsen gaven aan dat het minimaal 15 dagen moet blijven zitten… dit worden lange 15
dagen voor Olga die de zorg op zich neemt voor Tokyo en voor Tokyo die dit alles maar
helemaal niets vindt.
Zodra er meer nieuws is over Tokyo zullen wij dit op onze website vermelden. Klik hier om
naar het forum bericht over Tokyo te gaan.
De dierenartskosten lopen hoog op. Geld dat Canis y Felis niet heeft. Daarom vragen wij jullie
steun. Wil je helpen en een donatie doen dan kan dit op de rekening van Friends of Animals IBAN: NL81 RABO 0108 4441 12 - BIC : RABONL2U ovv Canis y Felis
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VEILING - Prachtige handmade ring Tokyo
Kylieonline zag het bericht van Tokyo voorbij komen en kon dit niet
zomaar voorbij laten gaan. Margrit nam contact met ons op en vertelde
dat ze speciaal voor Tokyo een prachtig sieraad ging maken die we
kunnen veilen.
We gaan veilen deze prachtige ring - de ring is maat 17,5 en gemaakt
van echt zilver, de ring is 1,5 mm dik en gemaakt met reliëf, net zo
grillig als het leven van Tokyo, de steen is diep paars en natuurlijk een
Swarovski element. Ze komt met certificaat van echtheid naar de
hoogste bieder!
www.kylieonline.nl neemt de verzendkosten binnen Nederland voor
haar kosten!
Bieden kan door een email te sturen naar info@friendsofanimals.nl
De veiling van deze ring sluit op zondag 3 september om 20.00
Bekijk hier het huidige bod
Klik hier om naar de link te gaan van het ontstaan van dit prachtig item.
Hij is prachtig... Super, super bedankt Kylieonline

Transport Santuario Refugio La Pepa
Santuario Refugio La Pepa
De honden zijn zo blij met de tennisballen en 1 hondje is wel heel erg gelukkig met de zak voer
die hij heeft gekregen.
De lammeren moesten naar de dierenarts en de benchen zijn een geweldig transportmiddel
voor ze. Ook de transportboxen voor de katten worden goed gebruikt. De babybadjes zijn
waterbakken voor de schapen geworden. Dit is zo geweldig om te zien!!
Santuario Refugio La Pepa is dolgelukkig met de donaties uit Nederland.
Dank je wel lieve donateurs, jullie hebben zoveel dieren gelukkig gemaakt met jullie donatie!
Wil je ons helpen met het inzamelen van hulpgoederen voor de dieren en een inzamelpunt
worden? Stuur dan even een mail naar harriet@friendsofanimals.nl

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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