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2 pallets met
hulpgoederen voor Canis
y Felis
Ook de konijnen en kleine
knagers zijn blij met onze
donaties
Sint in het land!
Wat een pijn moet deze
lieverd hebben gehad
Inzameling voor Aurora
Te koop autostickers
Gelukkig Nieuwjaar!

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.

2 pallets met hulpgoederen voor Canis y Felis
Canis y Felis
Onze inzamelpunt Monique in 't Veen had zoveel donaties ingezameld dat er wel 2 pallets
gevuld konden worden. Monique kon regelen dat ze bij haar in de buurt de pallets op kon
bouwen en twee pallets staan klaar voor vertrek naar Protectora De Animales Canisyfelis. De
pallets mochten worden opgebouwd in Kerkwijk bij Martien Jonkers en Arina Jonkers. Alle
hoekjes en gaatjes zijn door Martien benut en werden ook nog eens extra opgevuld met voer,
echt geweldig! Ook namens FOA heel veel dank! En natuurlijk ook veel dank aan de donateurs
die ervoor hebben gezorgd dat we met deze goederen en al het voer weer heel veel diertjes blij
kunnen maken....and last but not least Super bedankt Monique.
Normaal doen we een paar keer jaar een groot transport naar een asiel van bv 10 pallets. Door
we nu per pallet kunnen versturen krijgt een asiel dus meerdere transporten.
8 december kwamen de pallets aan bij Canis y Felis. Dekens, manden, veel honden snacks.. en
een groot aantal krabpalen waar de katten gelijk dankbaar gebruik van gingen maken. Olga
schreef ons dat kerst dit jaar vroeg was bij Canis y Felis, het was voor hun 1 groot feest om alles
uit te pakken en de ruimtes van de dieren in te richten met de mooie spullen. Lieve donateurs
super bedankt allemaal namens ons maar vooral namens de dieren van Canis y Felis.
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Ook de konijnen en kleine knagers zijn blij met onze donaties

Sponsors

DZG Römer

Van opvang Konijnenparadijs te Blesse mochten we veel donaties voor konijnen ontvangen,
voerbakjes, mandjes, drinkflessen, snacks en veel voer. Ook kregen we een hokje gedoneerd
door Sjoukje de Bruin en dit alles hebben we naar Spanje gestuurd op een pallet die naar Canis y
Felis ging.
Santuario Refugio La Pepa is een bevriende organisatie die dicht bij Canis y Felis zit. Deze
organisatie vangt verschillende dieren op, kippen, geiten, varkens, schapen enz enz.. Ze willen
ook graag konijnen gaan opvangen maar hadden nog geen middelen, opties hiervoor. Dankzij de
donaties kunnen al 2 konijntjes opgevangen worden en met de tijd zullen ze dit uitbreiden.
Tamara van Santuario La Pepa is dol gelukkig en wil iedereen ook heel hartelijk bedanken voor
de hulp die ze mocht ontvangen.

GKV Hoofdkantoor

We zullen de niet hond/kat goederen ook apart voor hun houden die we gedoneerd krijgen en
als er een transport naar Canis y Felis gaat dan kunnen die goederen gelijk mee voor Santuario
La Pepa.

BVB Media BV

Van Noord’s v
dierenvoeders

Galaxy Beauty

Sint in het land!
In de vorige nieuwsbrief konden jullie het bericht lezen over de e-mail die wij van
Dierengezondheidscentrum Römer ontvingen over de manier waarop zij dit jaar de verjaardag
van de Goedheiligman wouden vieren; geen cadeaus voor hun zelf, maar voor de zwerfdieren in
zijn eigen land, Spanje!

Kunstenares Paula Collewijn

Wat een geweldige actie van Dierengezondheidscentrum Römer. Wat een opbrengst voor onze
dieren in Spanje. Tamara het alles inmiddels opgehaald en er zal een pallet opgebouwd worden
met deze donaties. We zullen deze gelijk naar Spanje sturen zodat de dieren snel van deze
geweldige donaties mogen genieten. Een grote dank namens ons en de dieren aan de donateurs
en aan Dierengezonheidscentrum Römer.
Super lief.. dank jullie wel!!!

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum
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Wat een pijn moet deze lieverd hebben gehad
Masquechuchos
Plaats je wel eens een
bestelling bij Zooplus?
Van elke bestelling die
viaNOG
onderstaande
banner
EEN PAAR
wordt gedaan, krijgen
DAGEN
we 3 - 5 % provisie en zo
help je ons, de dieren.

50% ACTIE

Dit is Mara, ze zat dag en nacht vast aan een ketting en touw. Ze was niet eens in staat te
bewegen. De ketting heeft haar hals verwond en of dat nog niet genoeg leed was werd deze
lieverd ook nog mishandeld door haar baas. Mara is nu in het asiel van Masquechuchos waar ze
de verzorging krijgt die ze nodig heeft. Met veel liefde en geduld zal deze lieverd inzien dat niet
alle mensen zo zijn als haar ex baas..

15 t/m 31 dec elke donatie
wordt met 50%
verhoogd

Inzameling voor Aurora
Een lieve vrouw in Benidorm mailde ons dat ze ons wou helpen, zij weet als geen ander hoe
erg het dierenleed in Spanje is. Dagelijks ziet ze dit leed en toen ons bericht voorbij kwam dat
bij Aurora een overstroming plaats had gevonden besloot ze ons, onze dieren te helpen. Zij
heeft een hele inzameling opgezet in België maar ook in een aantal plaatsen in Nederland.
Zoveel lieve mensen hebben zich aangemeld om als inzamelpunt te functioneren. Dit is echt zo
geweldig van al die lieve mensen project die druk aan
het inzamelen zijn gegaan. Maar hoe krijgen we het uit België?
Mario Segers bood zich aan om te helpen.
Mario brengt alle donaties vanuit België naar Nederland, hoe
geweldig is dit! Dit is zo hartverwarmend dat zo veel lieve
mensen onze dieren willen helpen, Dank jullie wel hier voor!

Forum
Ook op het forum kun je het laatste nieuws vinden en de updates van de honden en katten, je
hoeft je niet aan te melden of lid te worden. Klik op de button hieronder om naar het forum te
gaan.
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Door te shoppen bij
HelpFreely betaal je
niets extra maar wordt
een deel van
je aankoopbedrag
gedoneerd aan
onze stichting.

Te koop autostickers
Te koop, super leuk autostickers om aan te geven dat er dieren in de auto zitten. Niet alleen
nuttig maar ook heel leuk. Deze stickers zijn uniek en door Aurora gemaakt. De stickers worden
aan de binnenkant van de autoraam geplakt. Maten 22x18 cm. Prijs 5 euro stuk excl. porto
Het verkoop van deze stickers komt ten goede aan het transport potje zodat we transporten
met hulpgoederen kunnen blijven zenden naar Spanje
Wil je een sticker kopen? Stuur ons een mail - info@friendsofanimals.nl
.

Gelukkig Nieuwjaar
Bedankt voor jullie hulp en steun!
Wij hopen dat jullie fijne kerstdagen hebben gehad.
Wij wensen iedereen een gelukkig, gezond en liefdevol Nieuwjaar!!

.

Blijf op de hoogte
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