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Quarantaine hok in gebruik genomen
Khatucai
Met de opbrengst van de 50% actie van december 2016 kon Khatucai een Quarantaine hok
kopen. Deze werd in februari afgeleverd en wordt vanaf dag 1 in gebruik genomen. Josefine is
dolgelukkig er mee dat ze de nieuwe/zieke katten in een goede veilige hok apart kan zetten.
Hoe fijn is het om te zien dat onze hulp er toe doet en we de dieren in nood kunnen helpen.

Antiworm kuur voor de honden van Masquechuchos
Masquechuchos
Voor 150 honden is het weer tijd dat zij een antiworm kuurtje krijgen.
Buiten het feit dat het een heel karwei is om 150 honden dit te geven
is en blijft altijd toch het grootste struikelblok het geld....
De ontworming voor de 150 honden kost 400 euro en dit is heel veel
geld. Wij konden dankzij de collecteweek hier MC een handje bij
helpen en hebben de 400 euro naar hun overgemaakt.
Mercedes is nu druk bezig om een groot team bij elkaar te krijgen
zodat de honden
hun kuurtje
kunnen krijgen.
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Blokhut voor La Pepa
Santuario Refugio La Pepa
Sponsors

Dankzij de 50% actie konden we een blokhut kopen voor de jonge geitjes en lammetjes van
Santuario Refugio La Pepa. Nu kunnen ze schuilen tegen de regen, kou en wind en hebben ze
een schaduwplek in de zomer. Dank je wel lieve mensen die dit mogelijk hebben gemaakt voor
deze dieren.

DGC Römer

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV
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Van Noord’s Dierenvoeders

Vaccinaties voor de honden en katten van Canis y Felis
Canis y Felis
Kunstenares Paula Collewijn

25 honden en 60 katten hebben hun vaccinaties nodig. Dit werd al
een tijdje uitgesteld ondanks dat het nodig is maar als er geen
geld is dan houdt het gewoon op.
Wij zijn niet rijk en helaas kunnen we niet altijd helpen daar waar
nodig is maar in dit geval konden we dankzij de opbrengst van de
veiling de 400 euro naar Canis y Felis overmaken zodat de dieren
hun vaccinatie kunnen krijgen.

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

Er wordt een afspraak met de dierenarts gemaakt en we zullen
uiteraard veel foto's plaatsen van de inenting dag als de
dierenarts in de opvang is.
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Adoptie op afstand
Fosterbaasjes zijn de ontbrekende schakel tussen het verblijf in het asiel en de definitieve
adoptie.
Hieronder een klein select groepje honden. Alleen al in het asiel van Masquechuchos zitten 230
honden. Op ons forum zijn meer honden te vinden.
Het doel van adoptie op afstand is de honden 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
Adoptie op afstand kan al voor 5 euro per maand. Voor meer informatie neem een kijkje op
onze website of stuur een email naar info@friendsofanimals.nl
Als fosterbaas ontvangt u een adoptiecertificaat per post, regelmatig een e-mail met foto's en
update over het wel en wee van "uw" hond of kat.
Mocht "uw" hond/kat geadopteerd worden dan krijgt u vanzelfsprekend bericht en bestaat de
mogelijkheid om een andere dier te steunen
Door hier te klikken gaat u naar het aanmeldformulier

Aasha werd gevonden op de snelweg en ze werd daar weg
gehaald en naar het dodingscentrum gebracht. Een
vrijwilliger van Canis y Felis was al op zoek naar de hond en
heeft haar uit het dodingscentrum gehaald, Aasha verblijft
nu in de quarantaine kamer in de opvang. Ze is gezond en is
ongeveer 1 jaar oud. Meer info en foto's van Aasha? Klik dan
hier

Dit is Heather, deze kleine rakker werd nachts aan de deur
van de opvang achtergelaten. De vrijwilligers die in de
opvang die nacht sliepen begrepen al niet waarom de
honden zo onrustig waren en veel blaften. Maar de
volgende morgen toen ze bij de poort kwamen zagen ze
deze rakker vastgebonden aan de deur. (juni 2017 )Heather
gebruikt haar linker achterpoot niet en het blijkt dat ze een
dijbeen fractuur heeft (Salter Harris Type) waar ze aan
geopereerd is. Meer info en foto’s van Heather?
Klik dan hier

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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Een opgeruimde opslag
Door te shoppen bij
HelpFreely betaal je
niets extra maar wordt
een deel van
je aankoopbedrag
gedoneerd aan
onze stichting.

Begin deze maand werd er weer hard gewerkt in de opslag. Sandra Veldhuizen, Marijke Lam
en Aniek Overwijk hebben flink hun best gedaan want 3 pallets vol met voer en goederen
voor de honden zijn opgebouwd. Eén pallet stond al klaar dus 4 pallets staan gereed om naar
Spanje te vertrekken.
Super bedankt lieve donateurs, inzamelpunten en pallet bouwers, dankzij jullie worden weer
heel veel honden gelukkig gemaakt.
De opslag is weer opgeruimd en op dit moment zitten 3 gele bakken nog vol met textiel. Er
zijn nog kleine transportboxen, kattenbakken en kleine mandjes die we nog naar een
kattenasiel willen versturen.
Maar we hadden te weinig kattenspullen... geen kattenvoer, geen speelgoed, krabpalen enz...
We hopen dat we dit nog flink gedoneerd krijgen zodat de volgende transporten richting
katten asielen kunnen gaan.

Quarantaine hokken voor Villa Felis
Villa Felis
In juni hebben we 2 pallets naar Villa Felis gestuurd met o.a.
2 quarantaine hokken die we niet te duur konden kopen.
Vorige week is het hok in gebruik genomen. Een klein katje werd bij
een benzinestation gevonden en
deze rakker moet even in quarantaine voor hij bij de rest van
de katten mag. Victoria is dolgelukkig
met de hokken en het katje vermaakt
zich prima in het hok want met een
kleine aanpassing heeft hij heeft 2
verdiepingen tot zijn beschikking.
Dank je wel lieve donateurs voor
jullie financiële steun die het mogelijk
maakt dat wij zulke dingen kunnen
doen/aanschaffen.
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