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Friends of Animals
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wederom in voor de
dieren
 Hitte bij Villa Felis
 Doneren via Paypal nu
ook mogelijk
 Project hondenhoek
 GEVRAAGD Goederen en voer
voor de katten van
Villa Felis

Met gevaar voor eigen leven, zet Olga zich wederom in voor de dieren
Deze 3 honden ( 3 dames, moeder en haar 2 pups) woonden in een oude viskwekerij die op last
van de justitie werd gesloten vanwege de dierenmishandeling jegens de vis die er werd
gekweekt. De eigenaren lieten ook deze 3 honden achter die de boel moesten bewaken. Een
voormalige arbeidskracht ging af en toe heen om wat eten naar de honden te brengen. De
honden vol met teken en vlooien stierven niet alleen bijna van de honger maar ook van de
angst.
In de nacht slopen dieven rond omdat de magazijnen nog vol materialen lagen. De
aanwezigheid van de honden kon hun niet deren en om het geblaf tegen tegen te gaan sloegen
ze de honden met stokken en schopten ze de arme honden. De voormalige arbeidskracht
verteld dat hij een keer kwam en dat er geprobeerd was de honden op te hangen, gelukkig
kwam hij op tijd om het te voorkomen. Dat de honden ontzettend bang zijn voor mensen is dus
heel begrijpelijk.

Plaats je wel eens een
bestelling bij Zooplus?
Van elke bestelling die
via onderstaande banner
wordt gedaan, krijgen
we 3 - 5 % provisie en zo
v de dieren.
help je ons,

Het bruine meisje (Temple) rende van de ene kant naar de andere kant en het land is erg groot,
zonder hekwerk en hoewel ze met 5 personen waren viel het niet mee. Eindelijk kregen ze het
voor elkaar dat Temple in een hoek werd gedreven en geen kans meer had om te ontsnappen.
Je ziet in de video dat ze door heeft dat ze nergens meer heen kan en zo in paniek is dat ze
gewoon verlamd zit met een diepe, diepe angst.
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Haar zus (Bagheera), de donkere, maakte het de vrijwilligers nog moeilijker door te
ontsnappen en toen geen uitweg meer zag het water in sprong. Olga sprong in een reactie er
achteraan, de hond zwom naar de andere kant van de oever. Daar achtervolgde ze de hond
en die kwam bij een ijzeren hek die toegang geeft tot de open zee. In het hek zat een gat en
Olga was bang dat de hond in zee zou verdrinken en ging door dezelfde gat de hond achter
na. Ze weet nog steeds niet hoe ze door zo een kleine ruimte kon komen. Toen de hond zag
dat Olga haar achtervolgde en inhaalde beet ze verschillende keren in Olga haar handen maar
die kreeg het voor elkaar om de hond goed vast te pakken en naar de kant te brengen.
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Olga is zonder nadenken de hond achterna gegaan en dit had ook heel anders kunnen
aflopen. We zijn blij dat Olga en de honden ongedeerd zijn. De honden zijn inmiddels
ontwormd, gewassen zodat ze schoon bij hun pleeggezin aankwamen.
Moeder Noa en haar dochters Temple en Bagheera zijn in een pleeggezin ondergebracht en
doen het goed. De bloeduitslagen zijn allemaal binnen en helaas heeft Noa hartworm waar
we binnenkort ook de behandeling voor starten. De honden socialiseren goed en stapje voor
stapje boeken ze vooruitgang, Temple heeft het het moeilijkst en is nog wel angstig maar dit
gaat met de tijd helemaal goed komen.
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5 pallets opgebouwd
5 pallets staan klaar voor vertrek naar Spanje: Vakantie of niet.. het opbouwen gaat door. 15
augustus waren we in onze opslag te vinden. Maarten kwam nog even langs en tot onze grote
verassing had Maarten een geweldig hondenhok meegenomen die hij zelf heeft gemaakt.
Met een tocht sluis van plexi glas zodat de honden heerlijk warm zitten. Een mega mooi hok
die onverwoestbaar is. Dit hok heeft Maarten in de maten van een pallet gemaakt en we
konden hem dus vullen met voer en de pallet verder opbouwen. Super, super bedankt
Maarten.
Rik en Nanja uit Apeldoorn kwamen met een auto vol donaties nog langs. Nanja had heerlijke
gevulde koeken meegenomen en dus was het ook gelijk koffie tijd.
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Er is mega hard gewerkt en maar liefst 5 pallets staan klaar om maandag naar Spanje te
vertrekken. 2 pallets met goederen voor de honden voor Los Barrios , incl het prachtig
hondenhok en 3 pallets voor Canis y Felis met goederen voor de katten en de honden. Er is
weer ruimte in de opslag... en het inzamelen kan weer ( na de vakantie) van start gaan.

Hitte bij Villa Felis
De katten van Villa Felis in Badajoz hadden het deze maand warm. De thermometer gaf 42
graden aan. Victoria heeft in elk gaatje en hoekje al extra water neergezet en deze maand
kregen de katten een 'waterbed'.
Het was even wennen maar 1 voor 1 kwamen ze kijken en kwamen ze tot het besef dat dit
wel erg lekker koel liggen is.

Doneren via Paypal nu ook mogelijk
Doneren via PayPal hoe gaat het in zijn werk. Klik hier voor de paypal link.
Voor je donatie via PayPal word je doorgestuurd naar de website paypal.me. Log in op je
paypal account, vul het bedrag in dat je wilt doneren en volg de aanwijzingen om je donatie
af te ronden. Ook blijft onze normale paypal adres bestaan: info@friendsofanimals.nl

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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Project hondenhoek
Dankzij het hondenhok project konden er weer 2 hokken gekocht worden. De hokken zijn
zaterdag in elkaar gezet en de honden genieten al van hun nieuwe huisje. Wil je ook sponsor
worden van het project hondenhok? Hier kun je meer informatie er over vinden. Project
hondenhok >>>>

GEVRAAGD - Goederen en voer voor de katten van Villa Felis
Victoria van Villa Felis stuurde ons een berichtje met de vraag of we haar konden helpen.
Buiten de katten om in Villa Felis voert ze nu ook dagelijks een kattenkolonie van 15 katten
die zich hebben gevestigd bij een ziekenhuis.
Niet alleen is er voer te kort maar ook zijn de katten bedjes, krabpalen enz versleten en
compleet afgeragd en nodig toe aan vervanging. Mochten jullie dus een mooie krabpaal,
tonnetje, bedje of kattenvoer hebben staan dan is dit zeer welkom.
Onze inzamelpunten kun je hier vinden . Hier kunnen de donaties heen gebracht worden of
wellicht in overleg opgehaald worden.
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