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Friends of Animals
In deze nieuwsbrief:
• Kerstdonatie
• Puppybom bij Huellas
con Esperanza
• Transport
• Pretpark voor de katten
van Villa Felis
• 50%
• Blanco

Kerstdonatie Kringloop Dierengeluk Rozenburg
We hebben een geweldige donatie mogen ontvangen van
Kringloop Dierengeluk Rozenburg, van maar liefst € 500,00

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.

Puppybom bij Huellas con Esperanza
Huellas con Esperanza kan het bijna niet aan want zoveel pups krijgen ze opeens tegelijk binnen.
Er zijn 10 galgo pups met hun moeder, 6 pups zonder mams en er zijn nog 4 podenca pups zonder
moeder in de pleegzorg. In het asiel zit ook een podenco van 3 maand oud. De pups moeten
speciaal voer en gelukkig kunnen wij hun hierbij helpen. Binnenkort meer hier over.
] We hebben een pallet vol met puppyvoer naar ze kunnen sturen. De pups kunnen een hele flinke
tijd met deze voorraad vooruit. Meer foto's en filmpjes zullen we op het forum erbij plaatsen
>>>>>

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.

x

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.

Stichting Friends of Animals
van Royenlaan 4
8381 BP Vledder
Telefoonnummer voorzitter (Harriët); 06-534 32 966

info@friendsofanimals.nl
IBAN: NL81 RABO 0108 444112
BIC : RABONL2U
K.v.K – 01166505

Stichting Friends of Animals – nieuwsbrief december 2020
Transport
Zaterdag 12 dec. heeft Maarten onze inzamelpunt in Oss nog leeggehaald. Anne-Marie had weer
veel donaties waaronder voer mogen ontvangen.
Zondag 13 dec. zijn daarom Sandra, Aniek en Harriët weer naar de opslag gegaan om de laatste
pallets van 2020 op te bouwen. Ook Rik en Nanja uit Apeldoorn kwamen nog 6 dozen vol met
voer brengen en in totaal konden we 2 pallets opbouwen.
1 pallet met hondenvoer ging naar Huellas con Esperanza en 1 pallet met oa kattenvoer naar
Protectora De Animales Canisyfelis. Deze pallets zijn eind decembner aangekomen.
We hebben hiermee 2020 super geweldig afgesloten.

Pretpark voor de katten van Villa Felis
De katten bij Villa Felis hebben een super leuke bezigheid erbij gekregen. Twee vrijwilligers zijn een
paar dagen bezig geweest met het hervormen van het asiel, met gerecyclede materialen en
planken van winkelstellingen hebben Paco en Sara een heel "pretpark" gemaakt met verschillende
hoogtes voor de katten. Hoe geweldig is dit?!

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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Sponsors

50% actie
EINDSTAND INCL 50% € 2.510,00
We vroegen jullie of Christina van Asociación Protectora de Felinos Cristicats en haar katten op
jullie steun mocht rekenen.. en ja dat mocht ze.

BVB Media BV

Vrienden van F.o.A

Dierenartsen Lelystad
Kempenaar

Zoveel dierenvrienden hebben een donatie gedaan en het is hartverwarmend hoeveel steun wij,
Christina mochten ontvangen. Met de 50% aanvulling kunnen wij een mega bedrag van maar
liefst € 2510,00 overmaken naar Christina.
Lieve mensen uit het diepste van ons hart willen we jullie bedanken. Met jullie hulp kunnen de
katten van Christina een super mooie blokhut krijgen waar ze veilig kunnen wonen.
We houden jullie op de hoogte!!
DANK JULLIE WEL!!

Dierenkliniek Nieuw Houten

DGC Romer

Eemland Diervoerders

Blanco
Misabel kreeg melding dat er een gewonde kat hulp nodig had. Het arme beestje zat onder een
auto met bloedende wonden, wat een pijn moet die stakker hebben gehad. Ze heeft de kat
gevangen en is er mee naar de dierenarts gegaan. De kat zijn oren en neus is aangedaan ,
kanker. - Plaveiselcel carcinoom.
Een operatie was nodig en helaas had Misabel hier geen geld voor.
Ze vroeg onze hulp en wij hebben € 164,00 naar Misabel overgemaakt zodat de kat geopereerd
kon worden.
Blanco is inmiddels geopereerd en is nu aan het herstellen. Hopelijk blijft hij nog een lange tijd
stabiel.

De Graankorrel

Van Noord’s Dierenvoeders

Pets Place Seinhorst
te Hilversum

Blijf op de hoogte
Website

Kunstenares Paula Collewijn

Facebook
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