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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.

Geld voor 2 castraties
Wij konden dankzij het castratie potje € 120,00 euro
overmaken naar Mari van Asociacion Refugio libertad
animal. Met dit geld konden 2 teefjes worden
gecastreerd.
Super bedankt sponsors van het castratie project voor
jullie steun. Dankzij jullie konden deze dieren geholpen
worden.

Kringloop Dierengeluk te Rozenburg
We mochten een prachtige donatie van
maar liefst 150 euro ontvangen van
Kringloop Dierengeluk Rozenburg.

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.

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.

Van deze super donatie gaan we 1 pallet vol
met hulpgoederen naar Spanje sturen..
TOP!! Dank je wel

Collecteweek 28 juni t/m 4 juli
Zoals jullie weten hebben wij bijna elk jaar een
collecteweek in Alkmaar/Heerhugowaard
georganiseerd door Brigitte Rijmers.
Dit jaar zou vanaf 28 juni t/m 4 juli de collecteweek
zijn. Dit jaar moet dat vanwege corona online en
komen we niet langs de deuren. Dit jaar dus niet
via de traditionele collectebus maar via Tikkie QRcodes online.
Wij willen alle donateurs bedanken die iets in de
collectebus hebben gedoneerd, Super bedankt!!
De opbrengst van de collecteweek is 273,50
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Verhoogd onderkomen voor de honden van Aurora
Elk jaar hebben ze al te maken gehad met wateroverlast, het perceel staat vlak bij de rivier die
met regelmaat uit zijn oevers treedt. We hebben een tijd terug een geldinzameling voor Antonio
en Aurora gehouden zodat ze een veilig onderkomen voor de honden konden maken.
Antonio is gestart met het bouwen met een schuilplaats voor de honden in het hoogste deel van
het perceel. De schuilplek wordt verhoogd door eerst een lading pallets te plaatsen en daar wordt
de constructie opgebouwd. Het is nog niet klaar maar het lijkt al super goed. Straks als het klaar is
dan kunnen de honden een veilige plek opzoeken als het water weer hoog komt te staan.
We zullen het bouwproject op de voet volgen en jullie op de hoogte houden.

Een kitten kwam als een verassing
Mama poes werd gevonden onder de motorkap van een auto , ze was toen ongeveer 6 maanden
oud. Victoria van Villa Felis dacht niet dat ze zwanger was omdat ze zelf nog zo jong was. Maar op
een dag werd Victoria verrast want de jonge poes had 1 kitten gekregen.
Er werd gedacht dat de kitten het niet zou overleven want ze was zo klein. Maar de kleine bleek
een echte vechtertje te zijn en is nu een maand oud. De jonge moeder is heel erg blij met hem en
ze is een super mama. Dit is wel een eenmalig iets dus want zodra het kan zullen we de mams laten
helpen (dit zal worden gefinancierd uit het potje, opbrengst collecteweek)

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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Sponsors
Besteding geld van de gesponsorde dieren (fosterbaasjes)
Het geld van de gesponsorde dieren maken we altijd over naar het betreffende asiel. Ook deze
keer is het geld van de fosterbaasjes van Canis y Felis overgemaakt, een bedrag van € 1250,00
BVB Media BV

Vrienden van F.o.A

Canis y Felis liep flink achter met de betalingen aan de dierenarts en het geld van de gesponsorde
dieren is een echte enorme steun voor hun. De schuld bij de dierenarts bedroeg € 1204,00 en
deze is nu afgelost.
De dieren hebben de zorg mogen ontvangen die ze nodig hebben en Canis y Felis kon dit dankzij
de fosterbaasjes, de gesponsorde dieren, betalen.

Dierenartsen Lelystad
Kempenaar

Adoptie op afstand.... de fosterbaasjes... die steun is enorm, is mega .. en onmisbaar.
Dankzij de fosterbaasjes kunnen de dieren de zorg krijgen die ze nodig hebben.
Adoptiebaasjes zijn de ontbrekende schakel tussen het verblijf in het asiel en de definitieve
adoptie, wil je ook zo een schakel zijn? Klik hier voor meer informatie over de adoptie op afstand

Dierenkliniek Nieuw Houten

DGC Romer

Eemland Diervoerders

De Graankorrel

Update nieuwe fosterdieren
Er zijn weer een aantal nieuw fosterhonden/katten toegevoegd en al deze kanjers zijn nog op zoek
naar een fosterbaasje. De dieren met een * achter hun naam zijn gedeeltelijk op afstand
geadopteerd en zoeken nog een fosterbaasje erbij.
De honden >>>>>

De katten >>>>>

Van Noord’s Dierenvoeders

Pets Place Seinhorst
te Hilversum

Kunstenares Paula Collewijn
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Pulgui
Deze kleine heet Pulgui (Spaans verkleinwoord voor vlooien, met het zien van de foto's/video
begrijp je de reden van deze naam. Pulgui werd gevonden dwalend door een park in het
centrum waar Olga woont. Hij werd gevangen door de werknemers van de gemeentelijke asiel (
perrera). Toen Olga zijn foto's zag in de whatsapp groep heeft ze gelijk contact op genomen met
de perrera en gevraagd of ze hem wilden overdragen naar de dierenarts waar Olga dan op hem
zou wachten. De eerste zijn foto's zijn ook genomen bij de dierenkliniek.
De dierenarts zei dat ze nog nooit zo een groot aantal vlooien had gezien op zo een klein
lichaam. Pulqui kreeg een pil om de vlooien te doden en een bad om de rest te elimineren. Er is
bloed afgenomen om te testen op de ziekten (filaria, leishmania, erlichia en anaplasma) en
gelukkig was alles negatief. Zijn lichaam was bijna kaal en de huis was gezwollen, rood en kapot
door de vlooien. De dierenarts zag ook dat één van zijn testikels in de buik zat, dus de castratie
zal iets gecompliceerder zijn.
Toen Olga Pulgui voor de eerste keer zag was het hartverscheurend
om te zien, zijn hele lichaam trillend van angst, vol met parasieten.
Maar na een paar dagen bij Olga in huis begon hij zijn angst te
verliezen en het manneke is zo dankbaar. Hij speelt, slaapt met de
andere honden en rent door de tuin en is een happy hondje.
De wonden zijn verdwenen, de huid is niet meer rood en ontstoken
en zijn haar begint weer te groeien. Ook is hij iets aangekomen en zijn ribbetjes zijn niet meer
zichtbaar. Pulgui heeft inmiddels ook al een chip, zijn inentingen
gehad en binnenkort wordt hij gecastreerd. Meer foto's >>>>

Trouwe breister, bedankt!
We kregen een email van Hannelore dat haar moeder van 90 jaar weer een aantal jasjes voor de
honden had gebreid. We krijgen al jaren deze geweldige jasjes maar dit is de laatste lading.
Onze trouwe breister is 90 jaar en het wil allemaal niet meer zo goed. Zoveel jaren, zoveel jasjes en
zoveel honden hebben er al gebruik van gemaakt en waren de hele winter lekker warm door deze
jasjes.
Daarom ook een hele grote dank je wel namens ons maar vooral namens de honden.
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Club van 100
Waarom de club van 100?
Het doel van de Club van 100 is om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen die Friends of
Animals een warm hart toedragen. Door de verbinding zorgen we gezamenlijk dat er een sterk
fundament komt om de asiels in Spanje op regelmatige basis zowel financieel als met onze
transporten te ondersteunen.
Zowel bedrijven als particulieren kunnen lid worden van de Club van 100. Als kleine eenmansbedrijf
is dit een hele leuke manier om je bedrijf bekendheid te geven.
Je naam en logo of andere gewenste vermelding komt duidelijk zichtbaar op onze site op de pagina
– Bedankt – Club van 100.
Als particulier kun je een afbeelding/ foto inleveren ipv een logo (als je dat wilt).
Hoe kom je bij de club van 100
Mail ons naar info@friendsofanimals.nl met de volgende gegevens:
• De naam die je op de site wilt
• Voeg eventueel je logo of andere afbeelding erbij
• Desgewenst mag je een beknopt intro erbij sturen (maximaal 50 woorden)
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op om dit alles uit te werken en je een incasso
formulier voor een jaarlijkse betaling van € 100,00 te sturen.
Zodra het geld is gedoneerd plaatsen wij je logo of afbeelding met je naam en toegestuurde tekst
op de speciale bedankpagina.
ANBI
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. Meer informatie
hierover op de site van de belastingsdienst >>>>>
Join the club!!
Aanmelden? Download hier het aanmeldformulier
↓↓↓

Het aanmeldformulier via de mail ontvangen? Stuur dan een lege mail naar info@friendsofanimals
met als onderwerp Club 100 aanmeldformulier
Wanneer u het formulier naar ons verstuurd gaat u akkoord met onze Privacy Policy die op de website te lezen is.

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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