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Friends of Animals
In deze nieuwsbrief:
• De pallets zijn
aangekomen
• Toen en nu
• Update fosterbaasjes
• Viering San Anton

De pallets zijn aangekomen
Op woensdag 15 januari zijn er 3 pallets afgeleverd bij PALEVLAS PROTECTORA DE ANIMALES, in
Monda Málaga. Ze zijn al druk de pallets aan het afbouwen en de eerste foto's mochten we al
ontvangen. Super!!!
Een grote dank aan iedereen, (donateurs, inzamelpunten, financiële donaties/sponsors aan het
transport) die dit mogelijk maken voor de dieren.
Ook zijn de pallets bij de overige asielen afgeleverd. 1 pallet voor Aurora, 1 voor Villa Felis en
ook een pallet voor Misabel
We hebben de foto's op het forum geplaatst en zullen de blijven aanvullen want de foto's
blijven binnen stromen. Super leuk om te zien
Naar de topics >>>>>

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.

x

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.

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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Toen en nu
Masquechuchos - In januari 2019 hebben we de opbrengst van de dec 50% actie naar
Masquechuchos overgemaakt. De actie was een groot succes en maar liefst € 4639,50 is met
deze actie binnengehaald. Met deze opbrengst hebben we 13 complete kennels kunnen
financieren. Masquchuchos heeft zelf het hele jaar door de actie laten lopen en met deze
geweldige samenwerking is een top resultaat bereikt. De foto's zeggen genoeg.

Sponsors

Dit jaar is voor hun een actie opgestart om geld in te zamelen om het asiel aan te sluiten op het
netwerk, weg met de generatoren en elektriciteit in het asiel. Ook dit jaar hebben we weer een
geweldige samenwerking gehad en samen het streefbedrag bereikt.
DGC Römer

GKV Hoofdkantoor

Resultaten bereik je door samen te werken en het resultaat is super. Hoe geweldig is dit
allemaal... nieuwe kennels voor de honden en straks elektriciteit.
Friends of Animals doet meer dan het sturen van hulpgoederen naar Spanje, ook timmeren en
bouwen we mee aan het verbeteren van de asielen. Ook helpen we mee om de
leefomstandigheden van de dieren in de opvangen zo comfortabel mogelijk te maken.
Wil je ook met ons samenwerken?
Wil je ook hier aan mee kunnen deelnemen en kunnen zeggen. JA!! hier heb ik aan mee
gebouwd!!
Help ons mee en wordt donateur of steun ons door Eurosponsor te worden.

BVB Media BV

SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL.

v
Van Noord’s Dierenvoeders

Kunstenares Paula Collewijn

Update fosterbaasjes
Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

De Graankorrel

De fosterbaasjes krijgen met regelmaat een update via de mail over hun fosterdier. Mocht
je geen updates van ons (meer) krijgen dan neem even contact met ons op. Wij hebben
dan misschien een oude mailadres van je die niet meer werkt. Dit geldt ook voor onze
maandelijkse nieuwsbrief, wel aangemeld maar je ontvangt hem niet? Laat het ons weten.
info@friendsofanimals.nl
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Viering San Anton
Sint Antonius, of in Spanje San Anton, is de beschermheilige van dieren. Het is al
decennialang een traditie om op 19 januari huisdieren te laten besprenkelen met heilig
water en San Anton te herdenken.
De vrijwilligers en een aantal honden van Canis y Felis hebben deze dag gevierd in San
Fernando. De honden hebben een rondje mogen lopen om aan de mensen te laten zien hoe
geweldig en vriendelijk ze zijn en wellicht met een beetje geluk dat iemand verliefd werd op
de hond en misschien een thuis kon worden gevonden. Ook stonden ze met een kraampje
waar goederen te koop werden aangeboden en men meer informatie over Canis y Felis en
de dieren kon krijgen.
Iedereen heeft enorm genoten van deze dag. Canis y Felis heeft weer een aantal mensen
kunnen bereiken en laten zien wat zij als opvang doen voor de dieren. Ook konden ze de
mensen van informatie voorzien, hoe dierenleed dmv castratie kan worden voorkomen.
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