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Prachtige donatie
Priscilla en Kelly mochten een geweldige donatie ophalen bij van Noord's Dierenvoeders. Ze
hebben er wel spierballen van gekregen want maar liefst 260 blikken Arden grange blik appetite
plus mochten we ontvangen. Een super donaties waar wij Van Noord's Dierenvoeders zeer
dankbaar voor zijn. Dank jullie wel!!
Van Noord's dierenvoeders
Oude Karselaan 15
1182 CM Amstelveen
http://www.petfooddiscount.nl

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

8 pallets richting Spanje
Toen het nieuws bekend werd dat bij Aurora in Zuid Spanje veel wateroverlast was geweest en
dat het voer, de dekens, manden enz. verloren was gegaan raakte dit veel mensen. Zoveel lieve
dierenvrienden gingen voor ons inzamelen, via Esmee Moeliker , Virginie Verrecas kwamen vele
donaties binnen en de groep Be Happy dogs heeft een grote inzameling voor ons in België en
Nederland gehouden. Echt zoveel donaties! Mario Segers van Tuinonderhoud 't Hofke
(www.tuinenthofke.be) heeft de donaties 29 dec. naar onze opslag in Ruinen gebracht. Met oog
op de feestdagen konden we niet eerder opbouwen dan 8 januari.
Maar liefst 8 pallets zijn richting Spanje vertrokken. Wij willen alle donateurs heel, heel hartelijk
bedanken voor al die geweldige donaties.
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Vrijwilligers gezocht
Kom jij ons team versterken?

Sponsors

Gezocht mensen die willen helpen om 1x per 3 maand een verzamelpunt(en) in Nederland leeg
te halen en dit naar onze opslag in Ruinen te brengen. Transporten, de donaties zijn zo
belangrijk voor onze asielen en we willen heel graag ook de transporten door blijven laten gaan
maar we hebben echt versterking nodig van het team om dit te kunnen blijven doen.
We zoeken ook mensen die ons willen helpen met de adoptie opstand. Je doet de updates van
de honden en katten en onderhoudt contact hierover met het fosterbaasje.

DGC Römer

GKV Hoofdkantoor

Misschien lijkt het je wel leuk om te helpen bij een voerinzameling, bij een collecteweek of een
keer achter een kraam staan bij een evenement of rommelmarkt.
We hopen dat je ons, onze dieren een warm hart
toedraagt en je in onze team te mogen verwelkomen.
Voor meer informatie kun je een mail sturen naar
info@friendsofanimals.nl

BVB Media BV
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Van Noord’s dierenvoeders

Galaxy Beauty

Lading kattengrit dankzij het geld van de fosterbaasjes
Aurora
Maandelijks maken we het geld van de fosterdieren over naar de asielen en deze maand heeft
Aurora o.a. een hele lading kattengrit hiervan gekocht. Dank je wel lieve fosterbaasjes voor jullie
hulp en steun!

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

Project hondenhok
Masquechuchuos
Dankzij de donaties aan het project hondenhok konden weer 5 huisjes gemaakt worden en naar
het asiel van Masquechuchos gebracht worden. De hokken moeten nog wel even drogen maar
met een paar dagen worden er weer een aantal honden blij gemaakt
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Collectanten gezocht!
Elk jaar organiseren we een collecteweek voor de stichting We zoeken collectanten voor de
week 27 februari a.s. tot en met 4 maart Ook al kun je die week 1 uurtje.. alle hulp is zo
verschrikkelijk welkom. Waarom Collecteren?
Met de opbrengst van de collecte kunnen we de dieren/asielen in Spanje helpen wat we anders
niet konden doen.
Een kleine opsomming wat er met de opbrengsten is gedaan: Scalibor banden voor de honden
van Canis y Felis en Khatucai, een rolstoel voor verlamde herdershond Gina, het opknappen van
het kattenverblijf bij Aurora, operaties, medicaties, hondenhokken, transporten, Inentingen,
chips, bloedonderzoeken, paspoorten voor de dieren en nieuwe waterleidingen bij Canis y Felis.
Help ons helpen en geef je op via: info@friendsofanimals.nl

Hulp gevraagd

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

We kregen een noodoproep van Sergio. De honden hebben het zo koud en ze hebben dekens
nodig of wij hun alsjeblieft kunnen helpen.
Ondanks dat we de hulpgoederen hebben, hebben wij nu geen geld meer om nog een transport
te sturen. Hoe graag we de honden van Ladridos Felices ook willen helpen... Het gaat financieel
niet helaas....
Een pallet naar Spanje sturen kost 130 euro en wellicht zijn er mensen die ons hierbij een
handje willen helpen zodat de honden van Ladridos Felices ook een mandje en warme dekens
kunnen krijgen.
De transporten met hulpgoederen zijn zo belangrijk voor de mensen in Spanje. Voer, mandjes,
dekens, medicatie... Zoveel goederen voor de dieren om hen een comfortabel leven in het asiel
te geven en voor de vrijwilligers zijn de transporten een grote steun in de rug doordat zij de
uitgaven van bv de medicatie en het voer niet hebben. Dat de transporten belangrijk zijn, is
duidelijk en de foto's die we altijd plaatsen laten ook zien hoe blij ze ermee zijn.
Maar er hangt wel een prijskaartje aan het versturen van de pallets en als je bekijkt wat er op
een pallet staat dan is 130 euro niet duur en een schijntje van de waarde van de goederen die
we sturen. Maar als we 11 pallets sturen is dit wel een bedrag van 1430 euro en dat is veel geld,
heel veel geld. We proberen met de opbrengst van de veilingen en de opbrengst van
zegelverkoop etc. op Marktplaats de transporten te betalen, maar dit is niet afdoende...
We hopen echt dat we hier steun bij kunnen krijgen zodat wij wel een transport naar Ladrios
Felices kunnen laten gaan.
Wil je een donatie doen? Dan kan dit op rekeningnr : NL81 RABO 0108 4441 12 t.n.v Friends of
Animals te Vledder o.v.v transport
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Verloting: handgemaakte poezenkrat/poef
Masquechuchuos
Deze keer een geweldige prijs, een handgemaakte poezenkrat/poef
Voor slechts 2,50 euro per lot kun je kans maken op dit geweldig item
Houten kratje die ook gebruikt kan worden als poef. In het kratje een heerlijke zachte fleece
kussen. De deksel heeft een zachte laag en is bedekt met een prachtige gobelin katten stofje.
Waarschijnlijk heb je niet de kans hem als poef te gebruiken, de katten liggen niet alleen graag
erin maar ook op. Ook leuk voor kleine hondjes, konijnen.
Lengte 50 cm
Breed 40 cm
Hoogte 38 cm
Opening Ø 16 cm

De trekking zal plaatsvinden op 10 februari 2017. 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 www.staatsloterij.nl/trekkingsuitslag We zullen de eindcijfers en de winnaar hier op de site
publiceren en de winnaar via een email op de hoogte brengen.
Hoe meedoen? Stuur een mail naar info@friendsofanimals.nl met je gekozen nummers. Na
ontvangst van de betaling op rekeningnr. NL81 RABO 0108 4441 12 t.n.v. Friends of Animals
worden de nummers aan je toegewezen.
Klik hier om de lotnummers te bekijken.

Nieuws van de afgelopen maand
Aan de hoeveelheid berichten in deze nieuwsbrief is te zien dat er afgelopen maand veel werk is
verricht en veel is gebeurd. Om van de nieuwsbrief geen boekwerk/fotoalbum te maken,
konden wij helaas niet alle berichten plaatsen in deze nieuwsbrief. Zo is er bijvoorbeeld een
transport bij Michel Rescue Dogs aangekomen en zijn er twee pallets met hulpgoederen richting
Santuario Regugio La Pepa gegaan. Ook zijn er zoveel leuke foto’s van de blije dieren te zien.
Benieuwd? Kijk dan op de website: www.friendsofanimals.nl

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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