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Michel weer op pad en met succes
Dankzij de donateurs van de 50% actie kon Michel een auto kopen en die is er nu dan ook
gekomen. Een hele mooie grote waar hij de vangkooi enz. in mee kan vervoeren. Michel is
dolgelukkig en de eerste honden zijn alweer gered.

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.

Anti worm-vlo middelen voor de honden van Aurora
Vorige week hebben we het geld van de adoptie op afstand naar Spanje overmaakt zoals we
maandelijks doen. Deze maand heeft Aurora dankzij de fosterbaasje voor elke hond een anti
worm kuur en Bravecto ( tegen vlooien en teken) kunnen kopen.
Adoptie op afstand is helpen om te zorgen dat de dieren de zorg kunnen krijgen die ze nodig
hebben.
Adoptie op afstand kan al voor 5 euro per maand en hoe leuk
is dit om het samen met je familie, je collega's, vrienden te
doen. Meer informatie over de adoptie op afstand vindt je
op onze website www.friendsofanimals.nl
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Pup met gebroken poot
Sponsors

GKV Hoofdkantoor

De buren van Canis y Felis hebben honden en katten maar zorgen er niet goed voor. Zo heeft
Canis y Felis al de poezen van de buren laten steriliseren zodat er geen kittens meer bij kwamen.
Nu hebben de buren 2 pups en die waren fijn aan het spelen in de tuin en opeens een gejank en
gepiep en toen ze gingen kijken lag er een pup op de grond met veel pijn.
Ze hebben de kleine gelijk naar de dierenarts gebracht en daar bleek dat zijn voorpootje is
gebroken. Na overleg met de buren is besloten dat zij afstand van de pups doen en nu vallen
onder de zorg van Canis y Felis. De kleine rakker zit nu samen met zijn zusje in het asiel en krijgt
de zorg die hij nodig heeft.
Gelukkig gaat het goed en staat hij onder behandeling bij een dierenarts.

BVB Media BV

Deze rakker en zijn zusje zijn ook op afstand te adopteren, maar ook donaties zijn van harte
welkom want de kosten voor de dierenarts waren ook bij hem weer mega hoog.

Van Noord’s dierenvoeders

Galaxy Beauty

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

De promenade
Elk weekend gaan de vrijwilligers met de honden naar de promenade. De honden hebben een
jasje aan met adopteer me en ze hebben een kraam waar ze spullen verkopen en informatie
geven over hun organisatie. Op deze manier leren de mensen Canis y Felis en de dieren kennen
en wellicht dat er een adoptie uit komt of misschien wel een donateur.
Meer foto’s van de promenade? Klik hier
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Voer voor Khatucai
30 juni ontvingen we een noodoproep van Khatucai. Dit jaar hebben ze al 30 kittens uit het
dodingscentrum gehaald, de meeste konden gelijk door naar de dierenarts. Ze hebben dringend
hulp nodig want aan droog en nat voer is een groot gebrek. Hun schuld bij de dierenarts is
inmiddels opgelopen tot 3591,43. Dankzij de veiling konden we 1000 euro naar Khatucai
overmaken zodat de schuld iets minder is geworden. Maar ook konden we helpen bij het voer.
Het voer voor de kittens van Josefine is gisteren aangekomen. Dankzij de donatie van Esther
Koridon konden er maar liefst 102 blikken van 400 gr natvoer gekocht worden en dankzij de
sponsors van het voerproject is er 60 kg kittenbrokjes gekocht.
Josefine is dolgelukkig met het voer en heeft een hele zorg minder nu de kittens weer een lading
voer hebben.
Super bedankt Esther en de sponsors van het voerproject.
Update 16 juli 2016:
De kittens van Khatucai genieten van het gedoneerde voer. De eerste groep kittens zijn uit de
quarantaine ruimte en verblijven nu in de aparte kitten kamer. De overige kittens zitten nog
noodgedwongen in de benchen omdat er simpelweg het er teveel zijn en er is te weinig ruimte.
Josefine en Christa zitten nu alles te bekijken en te bedenken hoe ze nog een ruimte kunnen
creëren voor de overige kittens.
In ieder geval zijn de kleintjes uit het dodingscentrum en krijgen ze de zorg die ze nodig hebben
en wordt hun buikje gevuld met goed voer uit Nederland
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Verhuizing naar de nieuwe opslag
Monique uit Aalst had vorige maand gelost in Lelystad en ze had zoveel dat ze een busje heeft
moeten regelen. Dit waren de laatste goederen die in Lelystad werden gebracht en toen
konden we aan de slag om iets te regelen dat we alle goederen naar onze nieuwe opslag in
Ruinen konden verhuizen.
Dit viel niet mee maar gelukkig waren er 2 reddende engelen Aniek en Arno die ons hierbij
wilden helpen. De verhuizing werd in gang gezet en 2 auto's , grote aanhanger gingen richting
Lelystad. Gelukkig was Yvonne er ook om te helpen en de gele bakken werden als eerste leeg
gehaald en toen was het passen en meten dat alles mee kon. Bepakt en bezakt met zwaar
beladen auto's werd er nog heel laat naar de nieuwe opslag gereden waar ze om 22.00
aankwamen. Onze ruimte in de opslag was nog niet klaar en er is tijdelijk ons een andere
ruimte aangewezen waar we de spullen kwijt kunnen. Om 23.00 stond alles in de nieuwe opslag
en moe maar voldaan ging iedereen richting huis.
We gaan nu aan de slag om alle verzamelpunten leeg te halen en zullen dan een datum prikken
om de pallets op te bouwen zodat de honden en katten in Spanje kunnen genieten van al dit
moois.

Timi gered door de brandweer
Timi is gered door de brandweer, hij was vastgebonden met een touw aan zijn linkerpootje. Het
touw zat zo strak, dat ze bang waren dat hij zijn pootje zou verliezen. Timi werd gelijk
opgevangen door Masquechuchos en onderging een spoedoperatie. Dankzij hun snelle reactie
heeft hij zijn pootje kunnen behouden en kan hij weer vrolijk rond rennen.
Hij is erg bang van mensen,maar door het geduld van de vrijwilligers krijgt hij steeds meer het
vertrouwen in de mensheid terug. Hij speelt het liefste met de andere honden en wanneer er
iets lekkers in de buurt is dan komt hij naar je toe. Voor Timi is het gelukkig goed afgelopen.
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Buitenverblijf voor de katten van Aurora
De katten van Aurora krijgen voor het eerst een buitenverblijf. Het dak wordt ingericht als
buitenverblijf voor hun en er wordt nog verder geklust en getimmerd. Er komt een overkapping
waar de katten droog kunnen zitten en die tevens schaduw geeft met warme dagen. Het is nog
niet klaar maar de katten zijn dus ook niet van plan hier op te wachten. Ze nemen de krabpalen
al in gebruik die we naar Spanje hebben gestuurd. Ze vinden het geweldig, ondanks dat het nog
niet klaar is genieten ze nu er al van!

Pany
Pany is begin juli door een werkneemster van een bakkerij in een vuilniscontainer gevonden. Ze
heeft Pany eruit gehaald en Pany was er erg slecht aan toe. Zij had de kracht niet om omhoog te
komen en er kwam bloed uit haar neus. Charo (gastgezin van Villa Felis) zag het hoopje in een
hoekje liggen en heeft besloten om haar mee te nemen. De volgende dag is ze met haar naar de
dierenarts gegaan en daar bleek zij een grote longinfectie te hebben. De dag erna was Pany nog
helemaal niets vooruit gegaan en daarop heeft Victoria besloten om met haar naar haar eigen
dierenarts te gaan. Die heeft Pany aan een infuus gelegd
met o.a. antibiotica. Inmiddels gaat het beter met haar en is
het duidelijk geworden dat Pany volledig doof en slechtziend
is. Ze heeft veel tijd nodig om aan mensen te wennen is bijt
nogal snel.
Bekijk de video van Pany
Voor het hele verhaal
en meer foto’s klik hier
Pany zoekt een fosterbaasje. Dit kan al voor
€ 5,- per maand.

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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