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De 50% actie
We vroegen om hulp en we vroegen of de honden op jullie steun konden rekenen en ja dat
konden ze. Zoveel lieve dierenvrienden gaven gehoor aan onze oproep en deden een donatie
voor de nieuwe kennels. De opbrengst van de actie is € 4.639,50.
Het is gewoon niet te bevatten hoe veel er gedoneerd is, het is zo super geweldig dit. We
hadden nooit durven dromen dat er zoveel geld binnen kwam. Met deze opbrengst kunnen we
13 complete kennels plaatsen. Wij maar vooral de honden willen jullie heel hartelijk bedanken
voor jullie hulp en steun. JULLIE maken het verschil voor deze honden en dankzij jullie krijgen zij
nu een geweldig mooi onderkomen.
Updates zijn hier te volgen

Plaats je wel eens een
bestelling bij Zooplus?
Van elke bestelling die
via onderstaande banner
wordt gedaan, krijgen
we 3 - 5 % provisie en zo
v de dieren.
help je ons,

6 pallets aangekomen in Spanje
5 en 6 januari zijn de 6 pallets in Spanje afgeleverd. Twee pallets voor Villa Felis, twee voor
Canis y Felis en twee pallets voor Refugio la Candela.
.

.

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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VERLOTING SENSEO® Quadrante - Trekking 10 FEB
In de verloting een SENSEO® Quadrante

Sponsors

Voor slechts 1,00 per lot kun je kans maken op de SENSEO® Quadrante.
Goede smaak en hoge kwaliteit Dankzij het heerlijke SENSEO® koffieassortiment en het
unieke SENSEO® koffiezetsysteem heeft jouw perfecte kopje koffie altijd een rijke en
verrukkelijke schuimlaag; het bewijs voor een overheerlijke smaak en hoge kwaliteit.
Onderstaande nummers zijn de lotnummers - De trekking zal plaatsvinden op 10 feb 2019

DGC Römer

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.

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV

v

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 tnv Friends of Animals
worden de nummers aan je toegewezen.
Niet verkochte nummers blijven in het bezit van de stichting.
Bekijk hier de nummers.

Van Noord’s Dierenvoeders

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

De nieuwe Philips SENSEO® Quadrante HD7865/60 in de kleur zwart maximaliseert de
koffiesmaak dankzij de innovatieve SENSEO® koffieboosttechnologie. Bij SENSEO® weten ze
hoe ze het beste uit een koffieboon moeten halen. De werking van het SENSEO® systeem is
slim en eenvoudig. Er wordt water van de boiler naar de koffiepad gepompt. Het hete water
maakt het aroma van de pad vrij en zorgt voor een perfecte kop koffie. SENSEO® biedt altijd
kwaliteit die je kan je proeven. De 45 aromamondstukken verspreiden het hete water
optimaal over jouw hele pad zodat het alle 50 koffiebonen tegelijk bereikt. Daardoor kan elk
stukje gemalen koffie zijn aroma's en smaken afgeven en geniet je van een rijkere, vollere
smaak.
Heerlijke koffie in minder dan een minuut
Dit SENSEO® koffiezetapparaat bereidt een of twee kopjes heerlijke SENSEO® koffie in minder
dan een minuut. SENSEO® Quadrante heeft een eenvoudig verwijderbaar waterreservoir van
1,2 liter, dit model SENSEO® heeft het niet aan de achterkant, maar aan de zijkant. De lekbak
is in hoogte verstelbaar, zodat het SENSEO® koffiezetapparaat van Philips plaats biedt aan
kopjes en mokken van verschillende grootte. 30 minuten na het zetten van je koffie, wordt het
koffiezetapparaat automatisch uitgeschakeld om energie te besparen en voor de veiligheid.
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Een super mooie donatie van de Graankorrel
Oh wat worden de honden en katten verwend in Spanje door de Graankorrel.. niet normaal
meer.
Johanna onze inzamelpunt in Oude Pekela kreeg een telefoontje dat de Graankorrel iets voor
ons had.

Vrijwilliger Isabel aan het woord - Spaarzegelupdate
Afgelopen jaar heb ik €355 van de marktplaatsopbrengst overgemaakt voor een kennel voor
de honden van MC. Na de kerst heb ik de rest van het marktplaats geld overgemaakt en dat
was €570, dus in totaal staat de opbrengst op €925.
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4 pallets staan klaar en zullen binnenkort naar Spanje vertrekken
Zo is je opslag vol en zo is hij weer leeg.... de dames hebben weer flink wat werk verzet en 4
pallets met goederen voor de honden en katten staan klaar. 1 pallet met krabpalen en
kattenspeelgoed gaat naar Canis y Felis en 3 pallets met katten, honden goederen en voer
zullen bij Misabel Diaz in Algeciras bezorgd worden. Heel veel honden en katten gaan weer
genieten van de prachtige donaties uit Nederland. Super bedankt lieve mensen.

Helpen zonder dat het je geld kost?
Bekijk de video!

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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