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Van elke bestelling die
via onderstaande banner
wordt gedaan, krijgen
we 3 - 5 % provisie en zo
help je ons, de dieren.

Castratie project
Hond Frida had hulp nodig met de bevalling en is naar de kliniek gebracht. 4 puppy's werden via
de keizersnede geboren. Frida is tijdens deze operatie ook gelijk gecastreerd. Er zat 83 euro in
het potje en dit hebben we overmaakt naar Canis y Felis. Met de donaties konden we het totaal
bedrag van 200 euro overmaken, ook voor de keizersnede.

.

Krabpalen voor Canis y Felis
De pallet met de nieuwe krabpalen heeft ook Canis y Felis bereikt. Zo te zien zijn de katten er
zeer blij mee en hebben ze ook nog een keuze waar te willen liggen.
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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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Ook deze rakker is van de straat gered
Deze kleine smurf van maar 3 kg, liep op de weg toen Antonio kwam aanrijden. Ze liet zich zo
pakken en was blij dat ze van de weg af was. Ze zijn met haar naar de dierenarts geweest om te
kijken of ze een chip had... niet dus. Ze zit onder de vlooien en heeft hier tegen en pipetje
gekregen en ook gelijk een antiworm kuurtje.

Sponsors

Het hondje ziet er wat verwaarloosd uit, lange nagels en loopt wat moeilijk. De dierenarts gaf
aan dat het een vrij oud hondje is en dat ze last van artrose heeft. Ze heeft voor 8 dagen
medicatie Cimicoxib meegekregen die vermindert de pijn en ontsteking in haar botten.
DGC Römer

Er wordt nu druk gezocht, geflyerd om het baasje te vinden... de kans dat die gevonden wordt?
Als zich geen eigenaar meld na 16 dagen dan kan Aurora de hond chippen en op haar naam
zetten een adoptant voor de kleine zoeken. Nu in ieder geval van de straat en pijnstillers... deze
kleine smurf slaap vannacht vast goed. Updates van Duna op het forum.

GKV Hoofdkantoor

.

BVB Media BV

v

Van Noord’s Dierenvoeders

Blije honden en katten bij Refugio La Candela
10 juli zijn 2 pallets met hulpgoederen afgeleverd bij Refugio La Candela in Sevilla. Een heleboel
honden en katten gaan weer genieten.

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum
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Een pallet met hulpgoederen voor Aurora
En ook konden we deze keer Aurora weer blij maken met een pallet met goederen voor de
honden. Antonio kon weer heel wat voer in de bus laden. De honden weer blij met een mooie
mand, speelgoed en een super gave halsband.

Hulpgoederen voor Misabel Diaz
Ook een pallet met hulpgoederen is afgeleverd bij MiIsabel Diaz. Misabel vangt vele dieren op
en is op dit moment druk bezig om een opvang op te zetten voor de honden, katten, paarden,
konijnen enz. We zullen binnenkort hier meer over vertellen. Nu een hele happy Misabel want
het voer kwam als geroepen want alles was net op. Het gewicht hakte erin... een wiel ontplofte
.... maar ze zijn goed thuis gekomen
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8 september - Dog & Family event te
Veendam
8 september a.s is het zover, het Dog & Family
event bij hondenschool Actief met focus!
Tijdens deze dag worden er door
hondenschool actief met focus diverse
workshops gegeven waar jij met je trouwe
viervoeter gratis aan mee kunnen doen.
Ook kun je terecht voor al je vragen over
cursussen en deskundige adviezen vragen.
Verder hebben ze vele leuke stands gericht op
het hele gezin, leuke hondenartikelen ,
penningen en stickers ter plekke gemaakt
geheel naar eigen wens en ook diverse
kraampjes gericht op de mens! Ook word er
aan de kinderen gedacht en hebben ze een
gratis knutselhoek met ranja en lekkers.
Onze vrijwilliger Johanna Komies zal Friends of
Animals daar vertegenwoordigen en niet
alleen met op de kraam informatie over de
stichting maar ook met een super leuke
Tombola loterij waarmee geweldige prijzen
zijn te winnen.
Het evenement is van 11.00 - 16.00 aan de
zuidwending 2A te Veendam
Ben jij er bij 8 september? Misschien tot ziens?
Meer info >>>>>>

Voerproject
8 juli - Een pallet voer voor Maquechuchos - We hebben een pallet voer ( 432 euro) voor
Masquechuchos besteld. Dit zijn 40 zakken van 20 kg - totaal 800 kg - 0.54 ct kg. Dankzij de
sponsors van het voer project was dit mogelijk en hebben de honden weer een tijdje te eten.
Dank je wel voor jullie hulp en steun!!
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7 september - De Best(h)e Hondendag te Ommen
Helaas is er dit jaar geen erkemeder hondendag in Zeewolde maar... er is wel een super leuke
hondendag in Ommen. Karin Rollé, Heidy en Claudia Breed zullen met een altijd prijs loterij
Friends of Animals daar vertegenwoordigen.
Een super leuk evenement voor mens en dier De Best(h)e Hondendag: 7 september 2019, 11.0017.00 uur! Bij Camping Besthmenerberg
Dit wordt de Best(h)e Hondendag van Nederland: een dag vol workshops en activiteiten waar
iedereen met zijn hond aan deel kan nemen en een grote hondenbraderie. Tussendoor kunnen
de honden lekker afkoelen in het buitenbad tijdens de hondenplons! Deze dag mogen jij en je
hond(en) niet missen!
Gratis toegang en gratis parkeren!
Activiteiten: Tijdens de Best(h)e Hondendag worden heel veel shows en activiteiten
georganiseerd voor jou en je hond(en). Shows om naar te kijken en activiteiten om met je hond
aan deel te nemen.Het volledige programma is nog in ontwikkeling, maar wat kun je in ieder
geval verwachten: Zwemmen in het buitenbad van Camping Besthmenerberg: de hondenplons
Demonstratie pakwerk
Demonstratie & Workshop behendigheid
Demonstratie & Workshop hoopers
Demonstratie & Workshop dogfrisbee
En nog veel meer!

Fotoshoot: op de foto met je hond(en)
Doggy dance shows
Speuren met je hond!
Demonstratie Bend-to-Assent® methode

Ook voor kinderen is deze dag geweldig! Zij kunnen zich volop vermaken in het binnenzwembad,
in de grote speeltuin, een filmpje kijken in de chill out en lekker springen op de airtrampoline!
Braderie: Er zal tevens een grote hondenbraderie georganiseerd worden waar gesnuffeld en
gekocht kan worden bij de verschillende marktkramen met onnoembaar veel hondenspullen
zoals hondenkleding, koekjes, hondenvoeding, spelletjes of speeltjes.
www.facebook.com/debesthehondendag/
www.besthmenerberg.nl/besthe-hondendag
Camping Besthmenerberg
Besthemerberg 1
7731 PB Ommen

De Graankorrel te Oude Pekela
Wat een geweldige donatie mochten we weer ontvangen van De Graankorrel te Oude Pekela.
Een speeltunnel, 5 kussens, 7 mandjes, 2 poefjes, 2 simon's cats krabpalen en ook nog 2 design
krabmeubels. Zo super gaaf allemaal.. de dieren in ons asiel zitten er straks luxe bij hoor dankzij
De Graankorrel.
Dank jullie wel voor deze geweldige donatie!!!
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Juli maand ... dump maand
Op weg naar huis kwamen Aurora en Antonio deze hond tegen... het is bijna elke dag wel raak
dat ze een hond zien. Niet elke hond laat zich zo maar pakken maar ook deze rakker die na wat
aarzeling toch zich liet oppakken en is nu onder de hoede van Aurora.
De hond zat vol met vlooien en heeft eerst een bad gehad... ook bij deze hond zijn de nagels veel
te lang. Morgen naar de dierenarts om te kijken of ze een chip heeft... en of er een eigenaar te
vinden is. We zullen het wel zien maar weten eigenlijk het antwoord al wel.

\

Rocky is bij de dierenarts geweest en is gelijk ook gecastreerd, helaas gaven de bloedtesten aan
dat hij hartworm heeft, binnenkort zal de behandeling hier tegen worden gestart Meer foto's en
de updates van Rocky kun je hier vinden.

Gewonde hond van de straat gehaald
Deze hond loopt al vanaf december in de buurt waar Aurora woont. Ze proberen al maanden
deze hond te vangen. Maar eergisteren werd hij aangereden, een meisje had hem op het arm
maar hij sprong er af en vloog er vandoor. Aurora en Antonio waren ter plaatse en kwamen in
actie. Het was een hele klus maar de hond is gevangen.
De hond was erg fel, beet maar dit alles kwam door de angst en de pijn. De hond heeft een wond
aan zijn poot maar het is niet gebroken, een zenuw is beschadigd en het voetje moet worden
geamputeerd. De hond is nu na zoveel maanden eindelijk van de straat. Maanden liet hij zich niet
vangen, kon er geen contact met hem worden gelegd en na 2 dagen laat hij zich al aaien.
Het manneke is nu veilig en zal binnenkort worden geopereerd. Updates zullen we op het forum
plaatsen >>>>>
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Kittens gedumpt in een zak
Toen Antonio de honden ging voeren op het perceel hoorde hij een geluid... hij ging zoeken en
vond in de droge sloot een zak die het geluid maakte... tja.. een trieste aanblik toen hij de zak
opende.
Vier kleine kittens waren daar gedumpt en ze zijn zo jong. De kleintjes worden om de 2 uur door
Aurora gevoed en ze proberen de oogjes te redden maar die zien er bij 2 kittens erg slecht uit.
Een aantal keren per dag worden ze schoongemaakt en behandeld met antibiotica.
Veel uitgaven deze maand voor Aurora.. de gevonden honden ook nog 1 met hartworm en nu
deze 4 kittens. Steun is dan ook meer dan welkom voor de medische zorg voor de honden en
kittens van Aurora
Mocht je een donatie willen doen dan kan dit op rekeningnummer- NL81 RABO 0108 4441 12 tnv
Friends of Animals ovv Aurora
Updates van de kleintjes zullen we op het forum plaatsen >>>>

Refugio La Candela in grote problemen
De sloop begint met 1 maand en 200 dieren zijn dan dakloos.
In 2016 betrok Refugio La Candela het land van 65 hectare plus een terrein van 5 hectare met
meerdere voorzieningen voor vee en menselijke huisvesting: beide eigendom van de persoon
met wie ze een overeenkomst hebben bereikt, toen nog niet wetende wat hun te wachten stond.
In 2017 kwamen ze er achter dat deze persoon alle voorzieningen die op de 5 hectare grond staat
dit zonder vergunningen heeft gebouwd. Deze persoon werd hiervoor veroordeeld en moet als
hij het niet afbreekt zijn straf uitzitten.
Vanaf 2017 zijn ze toen begonnen met een traject van administratieve procedures en uitgaven:
betalingen van vergoedingen enz die in deze drie jaar meer dan 15.000 euro hebben bedragen,
om de sloop tegen te houden.
Lees verder op de volgende pagina.
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Na drie jaar worstelen met drie verschillende openbare besturen, zijn de dieren die in de opvang
leven en de mensen van Refugio Candela totaal verlaten en genegeerd door het ministerie van
Milieu, de gemeenteraad van de Puebla del Rio en het ministerie van Landbeheer. Geen van de
drie administraties voelt zich bekwaam om het probleem op te lossen en Refugio La Candela mag
het zelf uitzoeken.
Eind 2018 kon Refugio La candela de 65 hectare grond kopen omdat de eigenaar door financiële
problemen hiervan onteigend werd. Helaas kon hij de 5 hectare grond behouden waar alle
voorzieningen voor de dieren en vrijwilligers opgebouwd is. Hij zal alles wat er op staat slopen
om zo zijn straf te ontlopen, er werd hun schriftelijk meegedeeld dat ze per direct dit grond
moesten verlaten.
Ze moeten dit alles opnieuw opbouwen in het gebied dat hun eigendom is, zodat ze nooit weer
dit zullen meemaken en de dieren gevaar lopen.
In een recordtijd van 1 maand moet dus een aantal verblijven van de dieren opnieuw gebouwd
worden, dit alles gaat 30.000 euro kosten.
WAT MOET HERBOUWD WORDEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

De verblijven en een quarantaine ruimte voor de konijnen.
Een quarantaine ruimt voor de paarden en boerderij dieren ( 2 boxen)
Een opslag voor het voer • Een opslag voor het stro en hooi.
Onderdak voor de geiten
Onderdak voor de vogels, kippen
Een quarantaine ruimte voor de honden en een ruimte voor de gehandicapte honden.
Een schuilplaats tegen de zon en regen voor de grote dieren.
Er is tevens een wasruimte en verblijf nodig voor de vrijwilligers.

200 van de 500 dieren zullen met een maand hun onderkomen kwijt raken… en dit kunnen we
toch niet laten gebeuren. Samen staan we sterk.. of je nu in Spanje of in Nederland woont.. de
dieren kennen geen grenzen en hebben hulp nodig. Help je mee?
Doneren kan rechtstreeks door hier te klikken.
Of via Stichting Friends of Animals - NL81 RABO 0108 4441 12 ovv La Candela - Voor buitenlandse donaties - BIC : RABONL2U
De site en facebook van Refugio La Candela waar alles te
volgen is en waar de tussenstand tevens wordt bij houden.
https://www.salvemoslacandela.com/
https://www.facebook.com/refugiolacandela
Meer informatie en foto's op het forum >>>>>>>>
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