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Project hondenhok gaat door
Zoals jullie weten waren we gestopt met het project omdat de timmerman geen tijd meer had
om de huisjes te maken en wij geen vervanger konden vinden.
Maar.... we hebben een oplossing gevonden. We moesten gewoon iets bedenken want het was
zo’n mooi en broodnodig project. De winter komt er aan en het is toch triest dat de honden
geen warm schuilhok hebben.
De oplossing: Kunststof bakken, ze zijn warm, droog en ook nog gemakkelijk schoon te maken.
We hebben er twee gekocht en laten testen door de honden en ze zijn geweldig.
We konden dankzij de online veiling een aantal 'hokken' erbij kopen. We hebben 650 euro
overgemaakt naar Masquechuchos zodat ze 10 kunststof bakken kunnen kopen om er een
hondenhok van te maken.
De kunststof hokken zijn wel duurder dan de houten hokken, die waren 40 euro per stuk en de
kunststof bakken zijn 65 euro per stuk.

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.

Het project gaat dus door en we hopen dat we meer sponsors voor dit prachtige project erbij
krijgen en ook eenmalige donaties zijn meer dan welkom.
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Opbouwen 3 pallets
code oranje... nou met code oranje stap je dus in de auto en ga je naar de opslag waar je een
aantal pallets opbouwt voor de honden en katten. Sandra Veldhuizen en Marijke Lam hebben
op 10 december maar liefst 3 pallets opbouwt. Twee pallets met goederen voor de honden voor
Palili en 1 pallet met spullen voor de katten gaat naar Canis y Felis. We zullen de pallets zo snel
mogelijk naar Spanje sturen.

Sponsors

DGC Römer

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV

v
Gevraagd: kortingsbonnen Postcodeloterij agenda 2018
Gevraagd: de kortingsbonnen uit de Postcodeloterij agenda 2018.
Van Noord’s Dierenvoeders

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

Deze week valt bij alle leden de agenda weer op de deurmat. Als je niets met de bonnen doet,
dan maak je er ons heel blij mee voor de verkoop op Marktplaats.
We zijn ook altijd op zoek naar alle soorten spaarzegels, spaaracties, etc. van supermarkten,
tankstations, drogisterijen, enz. ook als ze niet in deze lijst staan.
Een kleine greep uit de zegels die we zoeken:
 AH ovenschalenzegels
 Deen en Jan Linders Masterchef pannenzegels
 Deen restaurantzegels
 Emte boodschappenpakketzegels
 Plus boodschappenpakketzegels
 Hoogvliet Gordon Ramsey servieszegels
 Dekamarkt Spiegelau glaszegels
 COOP Zwilling messenzegels
 Perla / DE punten, Zespri stickers, enz. blijven ook altijd welkom.
Wil je ons helpen met sparen of met de bonnen uit de agenda? Stuur dan even een email naar
isabel@friendsofanimals.nl
Alvast bedankt!

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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De donaties
Huellas con Esperanza
Door te shoppen bij
HelpFreely betaal je
niets extra maar wordt
een deel van
je aankoopbedrag
gedoneerd aan
onze stichting.

De honden van Huellas con Esperanza hadden het koud maar dankzij de jasjes,dekens uit
Nederland hebben ze het nu een stuk warmer.

Shoppen of Facebook
Op onze Facebook pagina is een kleine shop geopend, deze wordt beheerd door Yvonne.
Zoals de meesten wel weten maakt Yvonne geweldige houten items en die zullen dus niet
meer alleen via de veiling te krijgen zijn maar nu ook te koop in de webshop. Het hele jaar
kun je dus een leuk handgemaakt cadeautje scoren waarvan ook nog de opbrengst geheel
voor de dieren is.
Er zullen met de tijd meer items toegevoegd worden, hou dus de shop in de gaten.
Klik hier om naar de shop te gaan.
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Fermin
Dit oude manneke werd deze maand gevonden door een vrijwilliger van Canis y Felis. Hij
heeft de nacht bij de vrijwilliger doorgebracht en de volgende ochtend zijn ze met hem naar
de dierenarts gegaan. Onderweg trachtte Fermin, zoals hij genoemd is, steeds te plassen wat
niet echt lukte. Toen opeens kwam er bloed in plaats van urine en omdat ze toch op weg
waren naar de dierenarts is er gelijk een echo genomen. Fermin heeft een vergroot prostaat
maar hij heeft ook een grote blaassteen dat die gewoon aan de buitenkant te voelen is.
Fermin heeft geen chip en de eigenaar zal waarschijnlijk ook niet gevonden worden.....

Het lijkt of Fermin mankt loopt maar hij wisselt dit af van
de ene naar de andere poot.
Fermin zijn poten zijn inmiddels onderzocht en het lijkt
erop dat hij geen pijn er aan heeft. Op dit moment is het gewoon moeilijk om dat met
zekerheid te zeggen omdat Fermin morfine krijgt en dit neemt natuurlijk ook de pijn aan zijn
poten weg mocht dat er zijn.
Maar de dierenarts gokt meer erop dat het komt van vermoeidheid. Fermin zijn teennagels
waren compleet afgesleten van het wandelen op de straat en waarschijnlijk heeft het
manneke al tijden dus lopen slenteren.
De dierenarts denkt dat het dus hier weg komt. Maar het wordt goed in de gaten gehouden
en mocht er twijfel komen dan worden er alsnog röntgen foto's gemaakt.
Dankzij de donaties voor Fermin en een aantal kerstdonaties konden we 300 euro naar Canis
y Felis overmaken zodat Fermin geopereerd kan worden. Lieve mensen dank jullie wel en we
houden jullie op de hoogte.
Fermin is inmiddels geopereerd. De operatie is goed gegaan maar Fermin heeft nog niet
gegeten, ze denken dat dit niet met de operatie te maken heeft maar met zijn gebit.
Hij heeft een erg slecht gebit en die zal dan ooit ook nog onder handen moeten worden
genomen.
Fermin zijn blaasstenen zijn eruit en ze zijn opgestuurd ter analysatie. Hij plast nog wel bloed
maar het is minder rood dan voorheen, Fermin krijgt nog steeds ontstekingsremmers en
antibiotica. Het manneke heeft in ieder geval een goed humeur en geniet van de aandacht.
Zodra er meer nieuws over Fermin is zal dit op de website geplaatst worden.

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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