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Een pallet voer voor de honden van Masquechuchos
Masquechuchos draagt de zorg voor gemiddeld 200 honden en voer is er altijd te kort. We
konden dankzij de sponsors van het voerproject een pallet voer bestellen en bij Masquechuchos
laten bezorgen. Dit zijn 60 zakken van 20 kg - totaal 1200 kg voor € 511,00 - 0.42 ct kg. Dankzij
de sponsors van het voer project hebben de honden weer een tijdje te eten. Dank je wel voor
jullie hulp en steun!!

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,

Donaties voor Los Barrios
Aurora en Antonio hebben een groot aantal manden, transportboxen, kattenbakken en 3
benchen naar het dodingscentrum Los Barrios gebracht. De vrijwilligers die de honden en katten
daar verzorgen waren super blij er mee.
De honden hebben gelijk allemaal een mand gekregen. De kattenbakken gaan naar de
kattenkennels, tevens de benchen voor de zieke katten. In de kennel mogen geen foto's worden
genomen maar we kunnen jullie verzekeren dat de dieren er zeer gelukkig mee zijn.
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La Pepa - Benchen in gebruik genomen
Sponsors

Op het transport naar La Pepa zijn ook een aantal benchen meegestuurd. Op 17 juli
ontvingen we een filmpje (klik hier om de video te bekijken).
Een aantal kittens heeft ze gered en 1 kitten heeft Giardia. Alle kittens moeten nu even apart
en die krijgen ook medicatie ter preventie. De gedoneerde benchen/konijnenhok zijn in
gebruik genomen. Hoe geweldig is dit dat dankzij jullie hulp en steun deze kittens de zorg
kunnen krijgen die ze nodig hebben en het materiaal er gewoon is.
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Vangkooi
Lieve donateur van de vangkooi... dank je wel. Niet alleen deze vangkooi maar de donaties
die worden gedaan zijn echt soms levensreddend!! Wij zijn jullie allemaal heel erg dankbaar
voor de hulp en steun die we mogen ontvangen.
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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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