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Friends of Animals
In deze nieuwsbrief:
• Storm raast over
Spanje
• De kittens uit de
broodzak nu een half
jaar oud
• De kittens uit de
broodzak nu een half
jaar oud
• 50% actie
• 6 pallets klaar in de
opslag
• Join the team en
wordt een Euro
Sponsor
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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.

Storm raast over Spanje
Storm Elsa raast over Spanje en richt veel schade aan. Helaas ook veel schade bij Villa Felis. Er is
heel veel stuk en omgewaaid. Nu eerst wachten tot de storm gaat liggen en dan de boel weer
proberen op te bouwen en te repareren Gelukkig geen letsel bij de katten hoewel ze erg bang
zijn. De eerste week van januari gaan we weer pallets opbouwen en deze keer dus naar Villa
Felis zodat de katten snel weer warme dekens en een mandje kunnen krijgen.

We hadden een oproepje op facebook gedaan met de vraag wie een houten huisje had staan..
er niets mee deed en deze aan ons zou willen doneren. Met de storm is veel kapot gegaan en de
bange/wilde katjes hadden geen schuilruimte meer. Deze huisjes worden dan op meerdere
plekken neer gezet zodat ze overal een plekje kunnen vinden om te schuilen.
Onze oproep bleef niet ongemerkt en we hebben voor 2 huisjes gedoneerd gekregen, Super
bedankt Diana Spaans en Nanja Nijdeken . We hebben ook wat geld uit de veiling bijgelegd en
Victoria Garcia heeft hiervoor 4 huisjes kunnen kopen. De huisjes zijn in elkaar gezet en een
beetje op een beschutte plekjes neergezet. In ieder geval nu al 4 knusse, veilige plekjes voor de
bange katten die fijn weer kunnen schuilen.
De opbrengst van het verkoophoekje van de maand december is € 171,30. Van dit super mooie
bedrag hebben we nog een keer 4 huisjes gekocht.

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.

5 januari heeft het team weer een aantal pallets opgebouwd en deze keer dus ook naar Villa
Felis, incl de huisjes. In totaal 8 nieuwe schuilhuisjes voor de katten van Villa Felis

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 kittens uit de broodzak nu een
half jaar oud
Sponsors

In juli werden deze 4 rakkers in een broodzak
bij de opvang in een droge sloot gevonden.
Aurora heeft dag en nacht zich ingezet voor
deze 4 rakkers die nog zo ontzettend klein
waren en om de paar uur gevoed moesten
worden.

DGC Römer

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV

De oogjes waren erg slecht en ondanks de
super goede verzorging zijn 2 katjes helemaal
blind geworden en 2 katjes zien iets van
schimmen. De 4 kittens hebben chlamydia
(virus) en krijgen hiervoor al langdurig
antibiotica.
Vandaag is Hercules geopereerd want 1 oogje
was erg slecht en zo ontstoken. Dit oogje is
daarom ook verwijderd. Meneer is gelijk
geholpen en is nu herstellende.
Pitufina, Arwen, Amber en Hercules zijn op
afstand te adopteren. Ze krijgen elk nog een
eigen pagina.
Meer foto's, filmpjes kun je hier vinden
>>>>>>>
Adoptie op afstand formulier - klik hier

v
Van Noord’s Dierenvoeders

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

De Graankorrel
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50% actie
MC is niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk en werkt daardoor alleen met
(geldrovende) generators. De basisvoorzieningen van het asiel en de honden zouden
aanzienlijk verbeteren als ze ook worden aangesloten.
DE DROOM - Geen generatoren meer nodig!
De generator wordt gebruikt om de pompen aan te drijven die het water uit de bron halen.
Dit water wordt gebruikt voor het reinigen en ook als drinkwater voor de honden.
Vanwege dit overmatig gebruik van de apparaten (12 uur per dag) leeft een generator van
ongeveer € 300,- nauwelijks een maand of twee. En elke 2 maanden moet er dus een andere
komen. Daarnaast wordt er elke maand €300 aan brandstof voor de generator uitgegeven.
We vroegen steun en we kregen steun, zo veel lieve dierenvrienden gaven gehoor aan onze
oproep en deden een donatie om de droom van Masquechuchos te vervullen. De opbrengst
is € 3.412,50. We vullen dit aan tot een mooi rond bedrag en maken € 3.500,00 over naar
Masquechuchos.
Het is geweldig dat zoveel lieve mensen achter ons staan en ons steunen. We hadden nooit
durven dromen dat er zoveel geld binnen kwam. Met deze opbrengst zijn we (bijna) in staat
om hun droom uit te laten komen.
Masquechuchos gaat wederom zelf nog een keer een actie opstarten op facebook en
proberen de resterende € 1131,88 in te zamelen. Wij zullen deze actie uiteraard volgen.
Bijna is het zover... dat er elektriciteit in het asiel gaat komen. Dankzij jullie steun is deze
droom bijna werkelijkheid geworden.
Wij maar vooral de honden en vrijwilligers van Masquechuchos willen jullie heel hartelijk
bedanken. We blijven het project op de voet volgen en brengen jullie gelijk op de hoogte als
er nieuws.

6 pallets klaar in de opslag
De eerst keer in het nieuw jaar was het opbouw team
weer bij elkaar om een aantal pallets op te bouwen.
Marijke Lam, Sandra Veldhuizen, Gabi Jansen en Harriet
hebben hun best wel weer gedaan want 5 januari zijn er 4
pallets opgebouwd.
Nanja en Rik uit Apeldoorn kwamen nog een auto vol voer
brengen wat zo op de pallet gezet kon worden. Super.
1 pallet is voor WzAurora López Manzano in Cadiz en ook
Misabel in Cadiz krijgt 1 pallet. Een pallet met goederen
voor de katten incl de 4 kattenhuisjes gaan naar Villa Felis
en 3 pallets gaan naar PALEVLAS PROTECTORA DE
ANIMALES , in Monda Málaga ( asiel met 80 honden en 40
katten)
De opslag is weer leeg... en we hopen natuurlijk dat hij
snel weer gevuld is zodat we ook dit jaar weer vele pallets
met goederen naar de dieren in Nood in Spanje kunnen
sturen. Meer foto's >>>>
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Join the team en wordt een Euro Sponsor
Euro sponsor – wat?
Als eurosponsor ben je een teamer die minimaal
1 euro per maand automatisch laat overmaken naar
de rekening van Stichting Friends of Animals.
Is dit anders dan donateurs?
Ja en Nee.. het zijn voor vele mensen moeilijke tijden
en elk jaar wordt er meer en meer gekort en het inkomen
daalt. Dat de mensen een donateurschap niet meer kunnen
betalen is logisch en dat kunnen wij heel goed begrijpen.
Maar 1 euro per maand is voor velen gelukkig nog op te brengen en kunnen we als team
met onze euro sponsors toch heel veel mooie dingen voor de dieren gaan doen.
Maar 1 euro? Heeft dat wel zin?
Elke euro telt en is zeer belangrijk, het is de bedoeling dat het een groot team van euro
sponsors gaat worden. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter het bedrag zal zijn wat er
per maand binnenkomt. Daar kunnen fantastische dingen meegedaan worden, projecten
die het leven van de dieren in nood een stukje gemakkelijker kan maken.
Meld je aan als euro sponsor.. en join the team.
Hoe aanmelden? U geeft uw bank of giro opdracht om een euro per maand automatisch
over te schrijven van uw rekeningnummer naar NL81 RABO 0108 4441 12 van de stichting
Friends of Animals. Of druk op onderstaande knop en meld u aan.

BEDANKT NAMENS DE DIEREN!

Lenny gevonden op straat
Dit is Lenny, het manneke zwierf dicht bij Olga
haar huis en zoals op de foto's is te zien is Lenny
niet een hond die per ongeluk is ontsnapt en dat
zijn baas druk naar hem op zoek is.
Lenny is zwaar verwaarloosd, zijn vacht vol met
klitten en vuil, vervilt haar. Lenny heeft een
tumor bij zijn hals die bloed. Zijn vacht is 1 grote
vieze plak bende van bloed. Lenny is gelijk naar
de dierenarts gebracht en helaas is hij positief
getest op hartworm.
De dierenarts kon verder eerst niets doen want
Lenny zijn vacht moest eerst onder handen
worden genomen. Het manneke is gewassen,
getrimd en nu kon hij voor een tweede afspraak
naar de dierenarts.
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De test gaf aan dat Lenny een ernstige bloedarmoede heeft maar het positieve is dat de
overige organen niet zijn aangetast. De röntgenfoto van de borst was goed maar tijdens de
echo kon de dierenarts zien dat de hartworm in een vergevorderd stadium is en hiervoor zal
hij worden behandeld.
Maar de tumor moet zo snel mogelijk worden verwijderd omdat Lenny steeds er op zit te
bijten, het gaat het bloeden wat bijna niet te stoppen is. De risico op een infectie is dan erg
groot.
Het probleem is de narcose.. de operatie en de hartworm... Maar de dierenarts adviseert niet
te wachten en ondanks het grote risico van de operatie moet die tumor verwijderd worden.
Dinsdag 7 januari wordt Lenny geopereerd en de tumor verwijderd. Deze wordt dan naar het
laboratorium opgestuurd om een biopsie uit te voeren om te kijken wat voor soort tumor het
is.
Er is nu dan ook gelijk gestart met de behandeling tegen de hartworm en we moeten hard
duimen dat dinsdag alles goed gaat verlopen.
Lenny is een geweldige hond, super aanhankelijk en dankbaar, hij kan goed opschieten met de
andere honden en katten in Olga haar huis. Hij slaapt graag op de bank voor de open haard en
wordt steeds levendiger en speelser.
Lenny wordt nog niet op facebook geplaatst omdat de 10 dagen nog niet voorbij zijn dat de
baas hem weer kan claimen. De kans is klein.. maar wel aanwezig. We publiceren daarom
Lenny alleen op de site en forum tot de 10 dagen verstreken zijn en hij een chip op naam van
Canis en Felis heeft.
Als Lenny dinsdag de operatie overleeft en het goed gaat kan hij op afstand worden
geadopteerd.. voor nu vragen we heel veel duimpjes en kaarsjes voor het manneke.
Meer foto's van Lenny op het forum >>>>

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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