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Ontwormingstabeletten
Dankzij de financiële steun die Aurora mag ontvangen van de gesponsorde honden en katten
kunnen alle dieren in de opvang ontwormd worden.
Een hele lading pillen zijn gekocht dankzij deze steun. Super bedankt fosterbaasjes!!

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.

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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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.

Kringloop Dierengeluk
Kringloop Dierengeluk in Rozenburg is een leuk en gezellig kringloopwinkeltje, onderdeel
van Stichting Hulp aan Dieren achter Tralies. De winkelopbrengst gaat 100% naar goede
dierendoelen. Eens per maand verdelen zij de opbrengst en dit wordt vermeld op hun
facebook pagina. En deze maand zijn wij de gelukkige en ontvingen een geweldige donatie
van 250 euro.
Super, super bedankt Kringloop Dierengeluk Rozenburg Karel Doormanstraat 3
Rozenburg
Dinsdag t/m zaterdag zijn ze open van 11.00 tot 15.00
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Opbouwen pallets
Zondag 27 september waren Gabi, Sandra en Johanna in de opslag en whow wat hebben ze hard
gewerkt. Maar liefst 5 pallets hebben ze opgebouwd. Hier gaan weer heel veel honden en katten
blij van worden.
We zullen deze pallets zo snel mogelijk naar Spanje sturen. 3 pallets met de goederen voor de
katten gaan naar Asociación Protectora de Felinos Cristicats en 2 pallets met de goederen voor de
honden gaat naar Santuario Jimmi
We houden jullie op de hoogte!!

Donatie Eemland Diervoeders
Wat hebben we een Megaaaa Prachtige donatie van Eemland Diervoeders in Soest mogen
ontvangen!!
Hier gaan weer heel erg veel dieren van genieten!! Zo ontzettend veel voer!! Heel veel dank
Een hele klus voor vrijwilliger Tamara en ...haar auto... want die was mega overbeladen.
WHOW.. zo geweldig dit. DANK DANK DANK!!
https://www.eemlanddiervoeders.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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Vrienden van F.o.A

Dierenartsen Lelystad
Kempenaar

Santuario Jimmi
De organisatie is een jaar geleden opgericht, hoewel ze al 10 jaar actief bezig zijn om de dieren te
helpen. De organisatie bestaat nu uit 3 leden, Cristina en haar partner Sergio en Melania. Melania
helpt met juridische kwesties, licenties enz. Cristina en Sergio dragen de zorg voor de dieren.
Binnenkort krijgen ze hulp van een Braziliaanse vrouw die onderdak nodig heeft en veel van dieren
houdt. Malú gaat bij hun wonen en helpen met de dieren.
De dieren verblijven op eigen terrein. Er zijn ook honden met agressie problemen en deze zitten in
een gesloten verblijf van 14 m x 6 m en beetje bij beetje introduceren ze deze bij de rest van de
roedel. Sergio en Cristan zijn gediplomeerde hondentrainers en geven ook cursussen hierin. Dit is
ook een onderdeel van de adoptie procedure, de nieuwe baasjes zijn verplicht minimaal 2
trainingen met de hond bij te wonen. Mocht door de afstand dit niet mogelijk zijn dan worden ze
doorverwezen naar een collega trainer die dichterbij woont
In de opvang hebben ze 29 honden, 14 katten, 7 geiten, 2 schapen, 5 konijnen, 7 cavia's, 9
chinchilla's, 39 kippen en hanen, 6 ganzen, 13 eenden, een kalkoen, 2 schildpadden
Hier een aantal foto's van de dieren...

Dierenkliniek Nieuw Houten

DGC Romer

Er wordt uitgekeken naar een groter terrein om te wonen zodat ze ook grote dieren kunnen
opvangen zoals paarden, stieren, biggen enz.
We zullen Santuario Jimmi ondersteunen en helpen met goederen. Twee pallets met goederen
voor de honden gaat deze maand nog naar ze toe.

Eemland Diervoerders

De Graankorrel

Van Noord’s Dierenvoeders

Pets Place Seinhorst
te Hilversum

Kunstenares Paula Collewijn
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Voerinzameling de Graankorrel
Wat een groot succes was de voerinzameling bij De Graankorrel Dierenspeciaalzaak te oude
Pekela.
Het was een super leuke dag en De Graankorrel had voor elke klant een goed gevulde goodiebag,
er waren leuke acties en er was veel te doen. Dokter woef was ook aanwezig om te enten en
chippen en wij hadden de voerinzameling!!
Vrijwilligers Jo en Beau komies namen de donaties in ontvangst en dat waren er veel!!! Niet
alleen kwamen mensen donaties brengen maar ook de honden kwamen wat brengen voor hun
soortgenootjes in Spanje. AHHHHHHHH zo schattig.
Ook in de collectebus werden donaties gedaan en maar liefst 27 euro is gedoneerd.
De Graankorrel heeft weer leuke donaties aan onze dieren gedaan en het personeel was erg
behulpzaam en hielpen ook mee. Een TOP dag dus en dat dankzij de geweldige organisatie van De
Graankorrel.
Iedereen heel erg bedankt voor de geweldige dag!!!

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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