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Friends of Animals
In deze nieuwsbrief:
 Een aantal donaties
 12 nieuwe
schuilplaatsen bij de
katten kolonie
 De container voor de
honden van Canis y
Felis
 Voerinzameling bij
Pets Place Alkmaar
 6 pallets staan klaar
 50% actie - doneren
kan nog t/m 31
december!

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,

Een aantal donaties
Deze demo krabpalen werden ons heel goedkoop aangeboden. Normaal zijn we niet in staat om
zulke dingen te kopen...maar de veiling hielp ons hier een handje bij.
Omdat we bijna geen krabpalen krijgen... elk asiel van ons er om staat te springen, hebben we
dankzij de opbrengst van de veiling deze krabpalen voor Villa Felis kunnen kopen.

12 nieuwe schuilplaatsen bij de katten kolonie
. In het voorjaar hebben we een groot aantal EPS dozen (gevuld) naar Canis y Felis gestuurd.
Deze boxen worden gebruikt als schuilhuisjes voor de straat katten/kolonies.
Deze boxen waren bestemd voor de katten op de El campo del Sur. Een aantal boxen was al
omgebouwd tot schuilhuis en geplaatst, Op 5 december zijn wederom 12 nieuwe schuilhuisjes
voor de katten heengebracht. 12 nieuwe warme, droge huisjes waar ze kunnen schuilen tegen
de regen en kou.

.
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 container voor de honden van Canis y Felis
Dank je wel lieve dierenvrienden voor jullie donatie. De container is gekocht en naar de
opvang gebracht. Dankzij jullie hebben de honden nu een heerlijke warme, droge ruimte
waar ze kunnen schuilen, slapen.
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Voerinzameling bij Pets Place Alkmaar
Zaterdag 22 dec hielden Heidy en Karin Rolle een voerinzameling voor Friends of Animals.
Het was een topdag voor ze en ze hebben ontzettend veel voer mogen ontvangen.

Van Noord’s Dierenvoeders

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum
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6 pallets staan klaar
Zondag 23 dec. zat onze opslag nog bom en bom vol en wisten we even niet waar te
beginnen. Maar de hulptroepen kwamen ons redden. Sandra, Gabi en Hans kwamen helpen
en later voegde Aniek zich ook nog bij het team. Maarten was vanmorgen al vroeg op pad
gegaan om Karin in Alkmaar leeg te halen, die had gisteren samen met Heidy een
voerinzameling gehad. Ook dit voer kwam er nog bij maar gelukkig bleef Maarten ook helpen
en dit gouden team heeft bergen verzet.
Deze kanjers hebben 6 pallets opgebouwd en onze opslag is opgeruimd en alle bakken zijn
leeg. Het voer, textiel, manden, speelgoed, medicatie, enz enz alles zit op de pallets. Met al
deze goederen gaan heel veel honden en katten dol gelukkig worden.
2 pallets gaan naar Canis y Felis (hond) , 2 pallets naar Villa Felis (kat) en 2 pallets (hond) naar
refugio la candela. Lieve donateurs, inzamelpunten, het opbouw team.
Super, super bedankt voor jullie hulp en steun!!

\
50% actie - doneren kan nog t/m 31 december!
Het asiel van Masquechuchos biedt plaats aan ongeveer 200 honden. Honden die gered zijn
toen ze hun leven niet meer zeker waren. Mishandeld, gedumpt... Van de straat gehaald en
ze vonden een veilig onderkomen. Een shelter waar ze de zorg krijgen die ze nodig hebben en
omringd worden met liefde. Alleen dat veilige onderkomen raakt de laatste jaren in verval en
het is daarom echt bittere noodzaak om hier iets aan te doen, want de honden zitten niet
meer veilig. De tralies zijn kapot en ze verwonden zichzelf aan het ijzer. Het is open, koud en
kil en de daken lekken aan alle kanten. Voor de honden is dit geen fijn onderkomen meer.
Het dak: bij elke regenbui stort het dak weer verder in. De golfplaten zijn kapot en de regen
komt gewoon binnen.Dit is voor de honden geen fijne leefomgeving meer en hier moeten we
echt iets aan doen. In totaal staan in het asiel 70 kennels die met de tijd vervangen moeten
worden. Het doel is om eerst de kennels aan te pakken die in de categorie gevaarlijk vallen.
Lees verder op de volgende pagina.
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Masquechuchos is al een tijdje bezig om hiervoor geld in te zamelen en we hopen dat we
samen met jullie hun hierbij kunnen helpen, want er is veel geld voor nodig. Zo gaat het
ongeveer worden - dit is een voorbeeld.

Er is voor gekozen om nu eerst alleen de kennels te plaatsen zodat zoveel mogelijk honden
een veilig onderkomen krijgen. In een later stadium wordt elke kennel dus uitgebreid.
Hoe het wordt. Dit is een al gebouwd, klein formaat kennel zonder slaap- en speelruimte. Hij
is nu 2.5 x 2.5 meter. De zijkanten zijn van hout en de honden kunnen zich hier niet aan
bezeren. Het is ook zeer veilig dat ze elkaar niet kunnen zien en elkaar niet kunnen
verwonden door de tralies heen. Het dak is dicht en ze kunnen daadwerkelijk droog zitten.
Op de houten vloer komen plastic platen zodat het gemakkelijk schoon te maken is.
Een complete kennel kost 355 euro en dit is echt heel goedkoop!! Voor dit bedrag kunnen
dus een aantal honden een veilig onderkomen krijgen, want in een kennel leven vaak
meerdere honden.
Voor 5 complete kennels is er al geld gedoneerd, zie eens hoe mooi dit wordt. Help je mee
dat we meer kunnen bouwen?

Hoe geweldig is dit? Dat je met je donatie kunt helpen met het bouwen aan de toekomst van
de honden. Honden die er zitten en de honden die nog zullen komen. Met jullie hulp kunnen
we vele honden nu en in de toekomst een veilige haven bieden. Help je mee?
Elke donatie is meer dan welkom.
Dankzij onze sponsors wordt elke donatie verhoogd met 50 % Als je een donatie doet van
€ 5,00 wordt deze verhoogd tot € 7,50. Een donatie van € 25,00 wordt maar liefst verhoogd
tot € 37,50 enz.
Wil je een bijdrage leveren aan deze actie dan kan dat op: NL81 RABO 0108 444112 - BIC :
RABONL2U 12 - t.n.v Friends of Animals te Vledder o.v.v 50% actie
De actie loopt nog t/m 31 december!
Mogen zij op je steun rekenen?
TUSSENSTAND € 3.704,50 - 10 complete kennels
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