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Friends of Animals
In deze nieuwsbrief:
• Pai zonder baasje
• Rocky uit een
schrijnende situatie
gehaald
• Flora heeft een rolstoel
• Quitin in the middle of
nowhere

Pai zonder baasje
Dit is Pai zijn avontuur - Pai werd gevonden op een strand, zijn halsband en riem nog om. Pai
zijn bazinnetje lag in het water en men dacht dat ze was overleden. Het bleek dat deze
mevrouw nog leefde toen ze haar uit de zee gehaald hadden en ze zijn de reanimatie gestart.
Die mevrouw is naar het ziekenhuis gebracht en ligt vanaf dec ligt ze al in coma.

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.

Pai is naar de gemeentelijke asiel (dodingscentrum) gebracht en daar zat het arme manneke. Pai
is blind en het moet voor hem een doodsangstige ervaring geweest zijn. Toen Olga hiervan
hoorde heeft ze contact opgenomen met de gemeentelijke asiel en Pai mocht die tijd bij Olga
dan in de pleegzorg blijven. Het manneke heeft een halsband met zijn naam om, vandaar dat de
naam bekend is.
Pai heeft een chip maar het nummer was Olga onbekend en ze riep onze hulp in. We konden
achterhalen dat het begin van het nummer in Servië was maar helaas kun je in Europa niet de
chipnummer van dat land opvragen. We hebben de hulp ingeroepen van een stichting die in
Servië een asiel helpt en die hun dierenarts gaf onze de volgende informatie
We konden dus zien dat de hond inderdaad Pai heet en dat hij geboren is in 2018. Ook konden
we nu zien hoe zijn bazinnetje heet. Deze mevrouw ligt nog steeds in coma en al die tijd is
niemand op bezoek geweest of heeft naar haar gevraagd. Wij zijn nog druk op zoek naar
familieleden van haar en in de hoop dat we iets vinden en we ook weten wat we met Pai
"moeten".

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.

Pai zijn toekomst is onzeker en ligt in de handen van het gemeentelijke asiel, de perrera. Als de
mevrouw in coma blijft of overlijdt dan krijgen zij de bevoegdheid over het hondje... We hopen
dat Pai hoe dan ook een veilige toekomst mag krijgen en we doen alles wat in onze macht ligt
om Pai hierbij te helpen.

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.
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Rocky uit een schrijnende situatie gehaald
Dit is Rocky, Rocky werd met 19 andere honden uit een schrijnende situatie gehaald. Honden
broodmager, ziek, gewond.. pups, dode honden...een erbarmelijke situatie. De honden zijn er
weg gehaald en de overige 19 honden zijn overgenomen door andere organisaties.

Rocky bleef bij Canis y Felis, Rocky is positief getest op filaria en leishmania. De behandeling is
inmiddels gestart en Rocky heeft de eerste injectie tegen de hartworm 29 januari gekregen.
Updates zullen bij houden op het forum. >>>>>

Flora heeft een rolstoel
Dit is Flora, in 2014 werd ze gered door een lieve
mevrouw, deze mevrouw heeft al vele honden gered
en toen ze Flora op de grond zag liggen in het
dodingscentrum..wetende wat haar lot zou zijn heeft
ze de hond meegenomen. Flora bleek een
borsttumor, hartruis en leishmania te hebben en dus
verlamd. Maar Flora wilde leven, vocht en knokte en
ondanks haar ’gebreken’ is ze een blij en vrolijk
hondje genietend van haar leventje.
Flora heeft nog nooit gelopen en toen Olga dit hoorde
stelde ze voor dat ze de rolstoel wel van Canis y Felis
kon lenen. We hebben een hele tijd terug een rolstoel
met het transport naar Spanje gestuurd en deze
wordt ingezet waar nodig is. Nu dus bij Flora en die
kleine rakker loopt voor het eerst weer sinds jaren.
De filmpjes laten zien dat alles nog wat onwennig is
maar zeker weten met wat oefening dat Flora met
een tijdje goed er mee kan lopen. Mocht Flora hem
niet meer nodig hebben dan komt hij weer terug naar
Canis y Felis en kan een ander hondje er blij mee
gemaakt worden.
Bekijk hier nog een filmpje.
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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Quitin in the middle of nowhere
Tijdens een wandeling zag Olga deze hond in het midden in het veld. Gezien zijn wonden aan
de oren, korstjes rondom de ogen en de roos/schilfers was het gelijk wel duidelijk dat de hond
hulp nodig heeft en waarschijnlijk leishmania heeft.
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Vrienden van F.o.A

Dierenartsen Lelystad
Kempenaar

Dierenkliniek Nieuw Houten

Olga is met hem naar de dierenarts gegaan en er is bloed afgenomen, het is nog even
afwachten op de uitslag. De hond nu Quintin genoemd is een reutje van 5.5 kg en ongeveer 4
jaar oud. Hij is buitengewoon aanhankelijk en onderdanig, maar ook angstig. Het lijkt erop dat
hij in zijn verleden flink wat slag heeft gehad want als Olga bv een bezem pakt dan rent hij
doodsbang weg.
Maar nu is hij veiling bij Canis y Felis en is er geen reden meer om bang te zijn. De resultaten
van de Quitín-test zijn al binnen en zoals verwacht is hij positief getest op leishmania. Gelukkig
is het negatief getest voor de rest van de ziekten (filaria, erlichia, borrelia en anaplasma).
Binnenkorth ebben ze een afspraak om een algemene analyse te doen en de toestand van zijn
organen te bekijken, en afhankelijk van de uitslag zal de dierenarts beoordelen of hij hem met
glucantime of miltefosine zal behandelen. Voorlopig zijn ze al begonnen met allopurinol,
impromune om zijn immuunsysteem te versterken en een Omega-supplement.
Updates van Quintin zullen we in zijn dagboekje op het forum plaatsen >>>>
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