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Een heel gelukkige Palili
Zoveel donaties zijn naar Palili gegaan en de honden zijn zo gelukkig met hun nieuwe mandje en
warme dekentje. Palili is iedereen zo ontzettend dankbaar en gaf aan dat de hulp niet alleen het
doneren van goederen voor de dieren was maar dat alle donateurs haar met dit gebaar zoveel
kracht hebben gegeven na de brand dat ze uit de diepe dal kwam en weer het licht zag na zo
een duistere ervaring. Dank je wel lieve mensen!!

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.

v

Project hondenhok
Voor de grote honden zijn de kunststof bakken te klein. We hebben daarom voor de deze
honden 2 mooie grote houten hokken besteld.( XXL: 96,5 x 115 x 108) Deze hokken zijn
inmiddels afgeleverd en worden al dankbaar in gebruik genomen.
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Twee pallets met hulpgoederen voor Canis y Felis
Op 9 februari was het feest bij Canis y Felis want er zijn 2 pallets afgeleverd met goederen voor
de katten.

Sponsors

DGC Römer

GKV Hoofdkantoor

Donaties Rozenburg
BVB Media BV
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14 feb kwamen Patty Lemson en Sjoukje de Bruin uit Rozenburg met een bus vol goederen voor
onze dieren. Een Bus vol heel letterlijk nemen want toen de auto deur los ging rolde het je al
tegemoet. Ontzettend veel voer, grote zakken hondenvoer van 20 kg. Speciaal voer voor de
honden en katten die moeten aansterken... manden, dekens, speelgoed. Dozen vol met zakjes
kattenvoer enz enz... Teveel om op te noemen. Dit is zo ongelofelijk en wij zijn hier super, super
blij mee.

Van Noord’s Dierenvoeders

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

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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18 februari - opbouwen pallets
Door te shoppen bij
HelpFreely betaal je
niets extra maar wordt
een deel van
je aankoopbedrag
gedoneerd aan
onze stichting.

Onze opslag stond al weer aardig vol en met oog op dat Oss leeg gehaald ging worden en die
had een paardentrailer vol staan, moest er wat ruimte gecreëerd worden. Sandra en Aniek
Overwijk hebben zich erg nuttig gemaakt op de zondagmorgen want 2 pallets zijn opgebouwd
met veel voer en prachtige donaties voor de honden. De pallet zijn op weg naar Spanje en
komen 8 maart aan bij Asociación GatoPerro.

Lusy met haar drie pups van de straat gehaald
Dit is Lusy, een mams met puppy’s dat rondliep midden op straat in de kou en regen op zoek
naar voedsel in de afvalbakken.
Lusy is erg dun en heeft geen melk voor de puppys, de puppy’s maken het gelukkig goed. Het
zijn er 3 stuks maar het is niet bekend of Lusy meer pups heeft gekregen. Alleen deze 3 waren
bij haar toen mensen haar vonden. Gelukkig waren dit mensen met een groot dierenhart en
hebben ze hulp van Masquechuchos ingeschakeld.
Ze zijn nu veilig, van de straat en hoeven niet meer in de kou te leven. Ze zullen nog voor
controle naar de dierenarts gaan en hun inentingen, chip en antiworm enz. moeten
ontvangen.
Lusy zal met de tijd gesteriliseerd worden en de pups zullen ook moeten worden geholpen.
Hulp en steun is meer dan welkom voor deze geweldige familie. Wist je dat je met adoptie op
afstand (slechts 5 euro per maand) ook de dieren kunt ondersteunen?
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Nieuwe verloting - Trekking 10 april
In de verloting een Philips Senseo Switch
Voor slechts 1,00 per lot kun je kans maken op de Senseo Switch
Koffie per kan of kopje? Beide! Je hebt voor elk moment jouw favoriete koffie met de Philips
Senseo Switch in de kleur zwart. Dankzij de heerlijke Senseo koffiesmaken en de DualBrewtechnologie hebt je altijd een perfect kopje Senseo padkoffie met een rijke en verrukkelijke
crèmelaUniek in zijn soort Het enige 2-in-1-koffiezetapparaat met filterkoffie en koffiepads.
Drink jouw koffie op zijn best. De DualBrew-technologie zorgt dat elke kop Senseo koffie en
elke kan filterkoffie perfect worden gezet met de juiste hoeveelheid druk en de juiste
hoeveelheid water. Zet een grote kan van jouw favoriete filterkoffie om te delen of geniet
met één druk op de knop van de verschillende Senseo smaken voor je alleen.

Met onze gebruiksvriendelijke en handige DualBrew-technologie kan je nu mokken en
koppen koffie zetten met filterkoffie en koffiepads. Met Senseo Switch kan je genieten van
een grote verscheidenheid aan koffiepad- en filterkoffiesmaken. je kan dus altijd de koffie
drinken die je het lekkerst vindt.
De trekking zal plaatsvinden op 10 april 2018 - Om de trekking eerlijk te laten verlopen
gebruiken we gebruiken voor de trekking de staatsloterij - De winnende nummers zijn de
laatste 2 eindcijfers van de hoofdprijs van de staatsloterij.
De trekkingsuitslagen kun je hier vinden We zullen de eindcijfers en de winnaar hier op de site publiceren en de winnaar via een email
op de hoogte brengen.
Bekijk de lotnummers.
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Donateurs, we kunnen niet zonder!
Om onze missie en doel te kunnen verwezenlijken zijn we afhankelijk van donateurs. In de
afgelopen jaren hebben we met een klein budget jaarlijks transporten georganiseerd en
verschillende projecten mogen ondersteunen. Dit blijven we graag doen en daarvoor hebben
we je hulp nodig.
Zonder de bijdragen van donateurs was en is het voor ons onmogelijk om onze transporten
naar Spanje te blijven sturen. Zoals het er nu uit ziet zijn we met verloop van tijd genoodzaakt
te stoppen met deze transporten omdat we het geld er niet meer voor hebben. Wij hebben
jullie nodig, de dieren hebben jullie nodig.
Draag je onze stichting, onze dieren een warm hart toe en wil je dat we ons goede werk
blijven voortzetten? Twijfel dan niet en ondersteun ons als donateur.
Via onderstaand formulier kun je op eenvoudige wijze je aanmelden als donateur van de
Stichting. Voor slechts 1 euro (meer mag natuurlijk ook) per maand kun je ons al steunen. Je
kunt het bedrag zelf over te maken of via een automatische incasso door ons laten regelen.
Elke nieuwe donateur ontvangt van ons als dank je wel een prachtig pin broche in goud of
zilverkleur. Vergeet dus niet je adres op te geven mocht je deze willen ontvangen
IBAN: NL81 RABO 0108 4441 12 (BIC: RABONL2U)
T.n.v. Stichting Friends of Animals
o.v.v. Donateur
Meld je aan via dit aanmeldformulier

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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