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50% actie
Voor onze asielen is het elke dag overleven... Afvragen of je wel de huur volgende maand kunt
betalen. Kun je überhaupt de honden en katten wel eten geven de aankomende tijd? Duimen
heel hard duimen dat er geen spoedgevallen komen want tja je kunt een hond of kat niet aan
zijn lot overlaten, maar een operatie kun je ook niet betalen.
Zorgen.. heel veel zorgen voor onze asielen en hoe graag we ook alle zorgen bij hun weg willen
nemen, alles wel willen regelen en betalen maar dat kunnen we niet. We hebben het geld niet
en staan ook machteloos. Daarom hebben we hulp nodig, onze asielen hebben jullie hulp nodig
en die kregen we van jullie
Maar liefst € 1.746,95 is gedoneerd excl. de 50%
Dank jullie wel lieve mensen voor jullie donatie, jullie steun. Wij, maar vooral de dieren zijn
jullie hier heel dankbaar voor. Super, super bedankt!!

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

4 pallets staan klaar voor vertrek
Zondag 21 jan. hebben Gabi en Sandra heel wat werk verzet want maar liefst 4 pallets met
hulpgoederen voor de dieren staan klaar om naar Spanje te vertrekken. Twee pallets gevuld met
goederen voor de katten en twee pallets met voer, speelgoed enz. voor de honden. Dank je wel
lieve donateurs, inzamelpunten en het opbouw team voor dit geweldig resultaat , dankzij jullie
zal het straks een feestje zijn voor een groot aantal dieren en wat zullen ze genieten van al die
mooie donaties.
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Cloe en Tigre, nieuwe bewoners bij Villa Felis
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Sinds enige tijd zag Victoria een nieuwe kat buiten de hekken van Villa Felis, maar ze had geen
idee waarom en waar ze vandaan kwam. Een aantal dagen later zag Victoria een kitten van een
week of 6 bij de moeder. Het kitten zat verstopt tussen stenen en is daar hoogstwaarschijnlijk
geboren. Het kitten was erg speels en rende alle kanten op. Victoria is moeder en kleintje gaan
voeren en heeft de moeder de naam Cloe gegeven en het kitten Tiger. Na korte tijd liet de
moeder het toe dat Victoria haar aanraakte, maar Tiger was erg bang en rende elke keer weg.
Het is geen optie om de moeder mee te nemen en Tiger niet.
In het daarop volgende weekend was het erg rumoerig op de weg langs Villa Felis door jagers
met honden en Cloe en Tiger lieten zich 3 dagen lang niet zien. Victoria was bang dat hun iets
was overkomen door de honden, maar op donderdag kwamen ze weer te voorschijn. Het was
een stuk rustiger doordat het een werkdag was. Cloe had nogal honger en direct achter haar
volgde Tiger. Er was geen moment twijfel dat ze zo snel mogelijk gevangen moesten worden
aangezien de jagers met de honden in het weekend weer terug zouden komen. Met behulp van
een vangkooi zijn ze samen gevangen en zijn ze nu veilig binnen de hekken van Villa Felis. De
andere bewoners van Villa Felis vonden en vinden het allemaal maar wat interessant.
Cloe en Tigre zijn op afstand te adopteren, dit kan al voor 5 euro per maand. Het doel van
adoptie op afstand is de honden en katten financieel steunen. Met dit geld kunnen ze hun
inenting, voer, ontwormingsmiddelen en anti vlo-teek middelen krijgen. Wellicht kunnen
voorkomende dierenartskosten hier ook van bekostigd worden De organisaties waar we mee
samenwerken dragen zorg voor vele honden en katten en krijgen geen subsidies. Ze zijn niet in
staat om deze zorg aan de dieren te geven omdat het geld er niet is. Voor de dieren is het zeer
belangrijk dat ze bescherming krijgen tegen de ziektes en gezond voedsel kunnen krijgen. U kunt
ze helpen door één van deze dieren te adopteren op afstand. Een hond of kat adopteren op
afstand is weten dat met deze hulp het dier een beter leven krijgt.

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

Waarom donateur worden?
De belangrijkste reden om donateur te worden is natuurlijk omdat u de dieren een warm hart
toe draagt en ze graag wil helpen aan betere leefomstandigheden en aan hun toekomst.

Waarom donateur van Friends of Animals worden?
We zijn allemaal vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de dieren in nood in Spanje.
Geen vergoedingen, er blijft niets aan de strijkstok hangen, wat er binnenkomt gaat ook
rechtstreeks naar de asielen, naar de dieren. Wij ondersteunen de asielen met
bouw/opbouw, brengen verbeteringen aan zodat de dieren kunnen wonen in een veilig
verblijf.
We helpen met financiële steun zodat gewonde dieren de zorg kunnen krijgen die ze nodig
hebben. Dierenartskosten, medicijnen, inentingen, chip en castraties/sterilisaties.
Een aantal keer per jaar sturen we een transport met hulpgoederen naar de asielen. De
transportkosten zijn erg hoog maar wegen niet op tegen de waarde met het voer en de
goederen die we sturen, deze ligt vele duizenden euro’s hoger. Voer, een mandje, dekens,
medicatie, benches, transportboxen enz., het zijn allemaal benodigdheden die voor ons
misschien gewoon mogen lijken maar voor een hond of kat in Spanje is een mandje een ware
luxe en wij gunnen ze dit zo.
Zonder financiële steun kunnen we dit werk niet doen. Daarom hebben wij u als donateur
hard nodig.
Vanaf € 1,25 per maand of € 15 per jaar kunt u ons al helpen. Hiermee zorgt u samen met ons
dat de dieren in Spanje op onze zorg kunnen blijven rekenen.
U steunt ons enorm door u op te geven als donateur. Dit kan direct online via deze link.
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Pup Rubens zwierf op straat
Kleine Rubens zwierf alleen op straat en liep zo tussen de auto's met alle gevaar van dien.
Gelukkig voor er ook maar iets gebeurd is werd hij van de straat geplukt door een vrijwilliger
van Canis y Felis.
Pup Rubens zit nu in de opvang en binnenkort zal hij zijn eerste vaccinaties krijgen. Rubens
staat ook op de pagina adoptie op afstand, want ook deze kleine rakker is op zoek naar een
fosterbaasje.

Chip readers voor onze asielen
We mochten een geweldige donatie ontvangen en hebben besloten om van deze donatie
chip readers te kopen voor een aantal van onze asielen. Vandaag kwamen ze bij ons binnen
en we zullen ze zo spoedig mogelijk naar Spanje sturen.
Met behulp van een chip reader hoeven ze met een gevonden dier niet gelijk naar de
dierenarts maar kunnen zelf er plekke het aflezen of het dier een chip en/of baas heeft en
gelijk actie ondernemen.

Volg ons op Instagram!
Wist u dat we ook te vinden zijn op Instagram?
Klik hier om naar ons Instagram account te gaan.
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Adoptie op afstand
Santuario Refugio La Pepa
Santuario Refugio La Pepa in Arcos de la Frontera is een asiel die niet alleen honden en katten
opvangt maar La Pepa heeft een boerderij met veel land en hier vangen zij schapen, kippen,
geiten, varkens, konijnen, ratjes, paarden enz enz op. Deze dieren zijn bij La Pepa gekomen
omdat ze in een erbarmelijke toestand woonden en in nood verkeerden. Ze zullen binnenkort
gaan samenwerken met een ander asiel/opvang en het totaal aantal dieren in de opvang zal
dan iets van 500 zijn.
Op dit moment verblijven bij La Pepa in de opvang - 65 schapen, 20 geiten, een paard, pony,
kalfje, 44 varkens, 16 eenden ( sommigen gered van de weg, mishandeld en een ander van
een brand) 2 ganzen, 50 kippen (kippen van eierkwekerijen, kippen van vleeskwekerijen,
vechthanen) 2 kalkoenen ( gered van een kerstmaaltijd) 3 konijnen ( 2 van een
vleesboerderij) 3 cavia's (gedumpt) 2 kwartels, 4 exotische vogels, 14 katten, 8 honden.
Met zoveel dieren, zoveel onkosten is er een tekort aan veel. Financiële steun is dan ook
meer dan welkom zodat zij de dieren de steun en hulp kunnen geven die nodig is. We zijn
daarom ook voor La Pepa gestart met de adoptie op afstand.
Dit gaat iets anders in zijn werking dan bij de honden en katten. De adoptie van la Pepa is
verdeeld in groepen/roedels/kuddes. Je kunt dus de kudde schapen sponsoren of de kudde
geiten. Wat te denken om het fosterbaasje te worden van de groep met varkens.
De sponsoring van de groepen/kuddes is vrij en dit betekent dat je dit kunt sponsoren met
een eigen gekozen bedrag per maand/kwartaal/jaar. We hopen dat ook de (Boerderij) dieren
van La Pepa vele fosterbaasjes mogen vinden. Uiteraard zal net als bij de honden en katten
de sponsors op de hoogte worden gehouden over het wel en wee van de dieren.
Op dit moment staan de dieren alleen nog op het forum, met de tijd zullen we ze ook op de
site plaatsen. Bekijk de dieren hier op het forum.

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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