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Moeder met 10 pups gered
Begin februari kwam een melding dat er een zwangere hond rondliep en dat de bewoners in die
omgeving al meerdere keren de perrera hadden gebeld over deze hond. Canis y Felis is met 2
andere organisaties op pad gegaan en ze vonden de hond die inmiddels was bevallen van 10
puppy's.
Er werd geprobeerd de moeder te vangen maar dit lukte helaas niet, met oog op de dreiging
van de bewoners is besloten de pups alvast mee te nemen en een vangkooi voor moederhond
achter te laten. De pups zijn verdeeld over meerdere organisaties, Canis y Felis heeft 4 pups
onder haar hoede genomen.
Niet veel later werd de moeder hond ook gered. De pups en mams zijn inmiddels dus veilig.
In totaal had ze 10 pups en deze zijn verdeeld onder 3 organisaties. 1 organisatie had een hond
die net bevallen was en had 2 pups hierbij gelegd omdat de moeder hond nog niet was
gevangen. Deze pups werden geaccepteerd door de moeder en drinken goed. Er is besloten
deze 2 pups niet terug te halen omdat ze door hun nieuwe moeder geaccepteerd worden en
voor de ander moeder is 10 pups heel veel werk.
Het bleek dat de gevangen moeder hond niet genoeg voeding heeft voor 8 pups en daarom is
besloten om toch weer 4 erbij weg te halen en die in een pleeggezin te zetten die ze gaat
flessen. Gevangen moeder hond draagt nu zorg voor 4 puppy's en dit gaat hartstikke goed. Deze
4 pups vallen onder het beheer van Canis y Felis en zij zullen de kosten voor de pups op zich
nemen en te zijner tijd ter adoptie zetten.
Updates zullen we op het forum plaatsen - >>>>>>>
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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.
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Maandelijks storting Fostergeld Aurora
Vorige maand hebben we € 547,50 naar Aurora overgemaakt, dit is het Fostergeld van de
gesponsorde honden en katten van haar. Een gedeelte van het geld is gebruikt om de nota's van
de dierenarts te betalen.
Een dierenartsbezoek voor deze 2 katten. Een kat heeft longontsteking en de andere kat heeft
last van rhinotracheïtis. Beide zijn onderzocht en hebben nieuwe medicatie gekregen en een
weerstand verhogend supplement. De nota van € 108,59 is gelijk betaald.
Brisa was 29 december geopereerd aan haar hernia en heeft toen gelijk ook een gebitsreiniging
gekregen. Ook deze nota van € 180,30 kon nu betaald worden.
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Sparen voor Stichting Friends of Animals
Ze zijn er weer, onze spaarbussen. Spaar je met ons mee?
Hoe gaat het in zijn werk
De bus wordt per post naar je toegezonden, de porto kosten zijn 2.50 want die delen we. De bus
is voor particulier gebruik of voor je (kleine) praktijk op de balie. (Voor bedrijven/grote
praktijken hebben we collectebussen met ketting zodat ze vast gezet kunnen worden, dat zijn
dus andere bussen)
Hoe sparen?
De één gooit er alleen 50 ct muntstukjes in en de ander spaart de 20 ct munten. Sommige
sparen mee door het statiegeld in de bus te stoppen en weer anderen hebben hem bij de
wasmachine staan en gevonden geld uit de was gaat in de bus.
Hoe je spaart en hoe lang je dat wilt doen is helemaal aan jezelf.
Is de bus vol of je wilt er mee stoppen dan stuur je de bus weer
terug. Het geld wordt geteld en jij ontvangt een oorkonde met
het totaal bedrag van het gespaarde geld.
De bussen hebben verschillende afbeeldingen.. mocht je
voorkeur naar een kat of hond gaan laat het dan even weten.
Wil je ook zo een bus ontvangen en meesparen.. stuur dan een
email naar info@friendsofanimals.nl
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

Gewonde Morgan van de straat gehaald
Ik ben Morgan en ik ga je in het kort vertellen waar ik vandaan kom en hoe ik nu behoor tot de
geweldige familie Canisyfelis.

BVB Media BV

Vrienden van F.o.A

Mijn huis is altijd de straat of liever het platteland geweest, hoewel ik 's middags af en toe
stopte bij een huis waar ze eten naar me gooiden omdat ik graag eet Op een dag veranderde
mijn geluk en dat is dat een "mens" die last had van mijn aanwezigheid, me neerschoot met
een kogelgeweer en me sloeg en enorme pijn veroorzaakte in mijn voor- en achterbenen.
Ik begrijp het niet, want ik ben super aardig en ik hou van gestreeld worden ... Een meisje heeft
me opgepakt en naar Canis y Felis gebracht. Ze twijfelden geen moment en we gingen meteen
naar de dierenarts!

Dierenartsen Lelystad
Kempenaar

Dierenkliniek Nieuw Houten

De dierenarts zegt dat ik een breuk heb in mijn heup ter hoogte van het heiligbeen en
schaambeen. De breuk is niet verplaatst en ze gelooft dat met medicatie en rust het kan
genezen en geen operatie nodig is. Hoewel ik mijn voorpoot veel hink omdat het erg gezwollen
is, ondersteun ik het goed en het lijkt erop dat ik een juiste houding heb, zodat ze denken dat
het alleen ontstoken is door de klap en met de medicatie het weer goed gaat komen.
Op 3 maart moet ik weer heen voor controle en gaan ze kijken of alles goed is genezen.
Updates van Morgan in zijn dagboekje op het forum >>>>>>

DGC Romer

Eemland Diervoerders

Zwangere Luna van de straat gehaald
De Graankorrel

Van Noord’s Dierenvoeders

Pets Place Seinhorst
te Hilversum

Kunstenares Paula Collewijn

Dit is Luna, deze prachtige dame verscheen ongeveer 3 maanden
geleden bij een benzinestation. Naarmate de tijd verstreek,
kreeg ze meer zelfvertrouwen en bleef in dat gebied waar ze
haar te eten hadden gegeven, maar de afgelopen dagen
schreeuwde ze om aandacht, wilde ze het benzinestation binnen
en huilde ze bij het raam.
Ze realiseerden zich dat ze zwanger was en omdat ze zo sociaal is
en de mensen opzoekt, hoogzwanger is en op het punt staat om
te bevallen en het voor Luna en haar kittens dan een gevaarlijke
situatie zou worden. De hulp van Canis y Felis is ingeroepen
zodat Luna en haar kittens een veilig onderkomen zouden
krijgen.
Luna is opgehaald en voor controle naar de dierenarts gebracht.
Ze verwachten dat ze met een week ongeveer gaat bevallen.
Luna is ongeveer 2 jaar oud, buitengewoon sociaal en houdt van
aandacht en knuffelen. Luna is tevens negatief getest op FIV en
Felv We houden jullie op de hoogte over de toekomstige kittens.
Updates van Luna >>>>>
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Betalingen blokhut 50% actie voltooid
De eerste aanbetaling werd gedaan 12 januari als aanbetaling en 15 februari volgde het
restbedrag. In het weekend van 20-21 februari is de blokhut geleverd en op zijn plek gezet.

Kat (Charlie) met anale prolaps
2 vrijwilligers van Canis y Felis zagen deze kat lopen op de parkeerplaats bij Burger king. Ze
stuurden Olga de foto's en filmpjes met de vraag wat ze konden doen. Met het zien van de
beelden zeg je natuurlijk niet van laat maar lopen... de vrijwilligers hebben met een deken de kat
kunnen vangen en zijn naar de opvang gereden.
De kat is naar de dierenarts gebracht en die gaf gelijk al aan dat een spoedoperatie nodig was,
een stuk darm kwam eruit door een anale prolaps, de kat is gelijk geopereerd.
De operatie is goed verlopen en de kat is de nacht bij de dierenarts gebleven. De kat heeft infuus
gekregen met vocht, door de diarree was er namelijk sprak van uitdroging. De hele nacht is er
controle geweest of de hechtingen bleven zitten en dit ging gelukkig goed. Later in de middag
heeft Olga Charlie haar weer opgehaald bij de dierenarts en zal bij haar in de pleegzorg blijven.
Charlie voegen we toe bij de adoptie op afstand ->>>>>>
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Wateroverlast
Aurora
De opvang/perceel van de honden ligt in een laag gebied naast een rivier en zodra de rivier uit
zijn oevers treed loopt het water de opvang binnen. Antonio is zaterdagmiddag om 4 uur gelijk
heen gegaan en kreeg de schrik van zijn leven. De boel stond blank en Antonio moest
improviseren.
Hij heeft de honden op de stapelbed gezet en hun verteld dat ze daar moesten blijven liggen en
niet eraf mochten. Antonio is zelf met Budi, Cherokee, Hopi en Crow op een tafel gaan staan en
hier heeft met de honden 7 uur op tafel gestaan/gezeten. Geen eten, gelukkig wel water en niet
in slaap vallen. Zondag zakte het water en om 3 uur heeft hij het perceel kunnen verlaten.
De honden hebben keurig al die uren in bed gelegen en de andere honden braaf bij Antonio op
de tafel. De schade is groot en alle dekens, bedden etc is nat, kapot en niet meer bruikbaar.
We zullen zo snel mogelijk proberen een transport naar Auroro te laten gaan zodat de honden
weer bedjes en warme dekens hebben.
Gelukkig hebben alle honden het gered en hopelijk zullen zulke stortbuien niet weer voorkomen.
Hulp voor Aurora is zeer welkom, niet alleen heeft ze behoefte aan materiele donaties maar ook
financieel. Niet alles kunnen we vervangen en moet opnieuw gekocht worden. Wil je helpen?
Elke donatie is meer dan welkom
Friends of Animals - NL81 RABO 0108 4441 12 - ovv Aurora
Tikkie - tikkie.me/pay/2tqpf59ebl8c4iecu9np

-

Cadiz - Los Barrios
De perrea Los Barrios www.facebook.com/sosppplosbarrios - staat zelfs compleet onder water
en is niet meer met de auto toegankelijk. Een noodoproep werd uitgezonden en er werd een
grote hulpactie op touw gezet. De dieren zijn uit het ondergelopen asiel gehaald en elders
ondergebracht. Het is ongelofelijk en hartverwarmend om te zien hoeveel mensen er waren om
te helpen om een dier op te halen of om dekens, manden enz te brengen.
Wij hebben in het verleden een aantal
keren een transport naar Los Barrios
gedaan en ze zijn geen onbekende van
ons. Gelukkig krijgen ze nu veel hulp en
steun en landelijk komt men in actie.
Olga van Caniy Felis heeft in overleg met
ons ook donaties heen gebracht zodat
ook wij wat steun kunnen geven. Ze
heeft een auto vol met voer, dekens,
enz naar de inzamelpunt gebracht.
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3 kittens achtergelaten in een veld
VILLA FELIS - 15 feb werden deze 3 kittens achtergelaten in de buurt van het asiel. Toen Olga
arriveerde met de auto kwamen ze uit het gras, ze waren erg bang en bewogen nauwelijks,
hierdoor kon Olga ze zo pakken.
Eén van de kittens had een hernia/breuk en moest dringen geopereerd worden omdat het vrij
groot was. Deze is nu in een pleeggezin tot hij herstelt is. Het zijn lieve rustig katten, tamme
katten, niet te begrijpen dat men zulke schatjes in de steek laat.

Kat Jesuli
Jesuli komt uit het dodingscentrum. Hij werd zwierf op straat bij een kattenkolonie maar hij werd
daar niet geaccepteerd. Jesuli is een tamme, huis kat die op straat is gezet en kon buiten niet
overleven. Hij werd aangevallen door de andere katten en werd al snel ziek. hij kreeg
ademhalingsproblemen, veel snot en zijn bekje deed ontzettend pijn en hij bloedde uit zijn neus.
Hij werd dus gevangen en naar het dodingscentrum gebracht. Daar werd hij Jesuli is positief
getest op herpes en calcivirus en er is gelijk een behandeling op gestart. Ze hebben de hulp van
Canis y Feis ingeroepen omdat het daar geen goede plek voor Jesuli was.
Hij is door Olga opgehaald en naar de dierenarts gebracht. Er zijn onderzoeken gestart en Jesuli
bleek ook FIV te hebben. Er is een rhinoscopie gedaan om de luchtpijp te verkennen. Het blijkt
dat deze ontstekingen heeft en de mond zit vol zweren en daarom is eten zo pijnlijk voor Jesuli.
Hij zit nu bij Olga in de pleegzorg in een quarantaine ruimte en hopelijk wordt hij snel stabiel en
voelt hij zich een stuk beter.
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Hond Thunder met schotwond
Toen Olga de donaties naar de inzamelplaats bracht voor de perrera Los Barrios zag ze deze
verlaten hond op de parkeerplaats lopen. De hond was erg bang en wantrouwend en Olga
slaagde erin hem te vangen door een lus te maken met een riem en die van achter naar hem toe
te gooien. Ze pakte hem snel en het manneke was doodsbang in haar armen.
Op de terug weg in de auto kon ze hem aaien en begon hij zich al snel te ontspannen en de angst
verdween. Thunder heeft een bult in de nek naast zijn luchtpijp en Olga voelde dit toen ze hem
aaide. De bult voelt als een kogel zoals ze helaas al vaker heeft gevoeld bij honden en katten. Het
is bijna 100% zeker dat dat dit een oude schotwond is want de huid is al genezen.
Naast het schot in de nek was hij extreem vies uit, de rug heeft een erg lelijke roodbruine kleur
die doet denken aan wanneer een hond een vlooienplaag heeft maar er was nauwelijks een vlo
te zien. De huid is wel geïrriteerd en het lijkt erop dat het ontstoken is. Ook mist hij zijn tanden,
de hond heeft geen voortanden en boven maar 1 slagtand.
Er staat een afspraak bij de dierenarts en wordt er onderzocht of de kogel er inzit of nog
verwijderd moet worden. Wellicht bevind het zich in een te gevaarlijk gebied en is het beter om
hem daar te laten zitten. Ook zal zijn huid worden bekeken en een algemene analyse en testen
op ziekten.
De hond heeft de naam Thunder gekregen want toen Olga hem vond regende en onweerde het.
Thunder is op afstand te adopteren, dit kan al voor 5 euro per maand. Ook eenmalige donaties
zijn van harte welkom voor deze kleine boef want hij zal nog aardig wat kosten bij de dierenarts
gaan maken. Als wij een update van de dierenarts hebben ontvangen zullen we dit plaatsen op
onze website.

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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