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Resultaat 50% actie!
Winnaar Philips Senseo of
Cafe Gourmet
Geld voor verf en saus in
Aurora
De donaties op Facebook
Opbrengst veiling
Facebook
Voer dankzij het
voerproject voor
Canis y Felis
Welkom Severino
Vera van 1 maand oud
gevonden in slechte
conditie
Rommelmarkt te
IJsselstein

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.

Resultaat 50% actie!
Laat de honden niet aan hun lot over
De 50% actie is gesloten en lieve mensen jullie hebben iemand heel, maar dan ook heel blij
gemaakt. Maar liefst een mega bedrag van € 1.951,85 werd gedoneerd en met de 50%
aanvulling is dit € 2.927,77. Wij vullen het aan tot een mooi rond bedrag en hebben € 3.000,00
naar Michel overgemaakt.
Het is ongelofelijk dat zoveel dierenvrienden ons, Michel een warm hart toedragen en ons
wederom steunden. We kunnen jullie niet genoeg bedanken voor wat jullie voor ons, de dieren
doen. Uit het diepste van ons hart, DANK JULLIE WEL.
Michel is sprakeloos, nou bijna want meer dan Muy biennnnn – Graciassss - Muchas graciad - Es
fantastic - Estoy muy agradecido kwam er niet uit. Michel is heel blij, dankbaar en kan zijn geluk
niet op. Hij kon op zoek naar een grotere, goede auto en die is gevonden. Dankzij jullie kan hij
de honden van de straat redden. Namens ons, maar vooral namens Michel dank jullie wel!!

Winnaar Philips Senseo Latte Duo of Cafe Gourmet
Het winnende lot viel op nummer 21, dit is een verkocht lot.
Pauline Mol van harte gefeliciteerd met je gewonnen prijs!
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Geld voor verf en saus
Sponsors

ViaPrint

De 30 katten bij Aurora hebben nog nooit een eigen ruimte gehad, nog nooit fatsoenlijk
speelgoed en toen kwam er een transport uit Nederland met zoveel prachtige goederen voor de
katten. Aurora en Antonio besloten het gelijk goed aan te pakken en een aparte ruimte voor de
katten te maken. Er werd gesloopt.. gecreëerd en nu moest alles nog geverfd en gesaust
worden. Helaas ontbrak het aan geld en hebben we hier een handje bij geholpen en € 200,00.
naar hun over gemaakt.
Het materiaal is gekocht en het klussen kan weer beginnen, nog even en dan kan Aurora alles
inrichten. Zij kan niet wachten.. wij kunnen niet wachten en de katten? Die zullen niet weten
wat hun overkomt

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV

Van Noord’s dierenvoeders

De donaties op Facebook
Galaxy Beauty
Inzameling voor Friends of Animals is onze nieuwe groep op Facebook. Hier zullen we
donaties/berichten vermelden die te maken hebben met het inzamelen van materiële donaties
voor onze asielen in Spanje.
Klik op de button hiernaast om de groep te bezoeken.
Kunstenares Paula Collewijn

Opbrengst veiling Facebook

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

Afgelopen week was de veiling op Facebook. Alle bieders bedankt om deze veiling tot een groot
succes te maken. De voorlopige eindstad is…. € 2.318,00!
Wat een geweldig eindresultaat! Iedereen ontzettend bedankt!
Momenteel zijn we druk bezig om alle gewonnen items te verzenden.
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Voer dankzij het voerproject voor Canis y Felis
We kregen een mail van Canis y Felis met de vraag of we misschien
konden helpen. Er was nog maar voor 1 week eten voor de dieren en
er was geen geld. Gelukkig konden we dankzij de sponsors van het
voerproject hun hierbij helpen en hebben we € 400,00 over kunnen
maken. Ze hebben weer een mooie voorraad en de dieren kunnen
weer dagelijks hun bakje gevuld krijgen.

Sirius terug in de opvang
In augustus 2015 werd voor de deur van de opvang van Canis y Felis een doos achtergelaten
met 20 puppy's. Met de kleine rakkers is het goed gekomen en ze werden allemaal
geadopteerd. Helaas door omstandigheden is 1 pup nu terug gekomen naar de opvang en we
hopen dat voor Sirius snel weer een nieuw thuis wordt gevonden.

Rommelmarkt te IJsselstein
Zondag 19 juni stonden Sandra, Esther, Esmelina en de buurman van Sandra op de
rommelmarkt te IJsselstein voor Friends of Animals.
De dames en heer hebben een topdag gehad.
De opbrengst was maar liefst € 147,70.
Heel erg bedankt, top team!
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Hulp voor Khatucai
Een noodkreet van Josefine 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. Zelf zijn ze bijna
niet meer in staat dit te kopen omdat de schuld bij de dierenarts inmiddels is opgelopen tot
3591,43. Ze mogen en kunnen dit niet verder laten oplopen. Ze moeten eerst een gedeelte
aflossen. Ze moeten nu contant bij de dierenarts afrekenen en het geld wat ze hiervoor
gebruiken daar wordt normaal voer van gekocht.
De FIV positieve katten hebben urineweg problemen gekregen en ze hebben hier dieetvoer voor
nodig. Een kat die was gevonden, bleek een gebroken poot te hebben en moest worden
geopereerd. Katten die verkouden zijn... er komt geen eind aan.
Hoe graag we het ook zouden willen, wij kunnen niet hun volledige schuld afbetalen omdat we
helaas dit bedrag ook niet hebben. Maar dankzij de veiling zijn we wel in staat hier een beetje
bij te helpen. We hebben € 1000,00. overgemaakt naar Khatucai voor een gedeelte aflossing
van de schuld.

Ook hebben we dankzij de sponsors van het voerproject 60 kg kittenvoer kunnen bestellen en
dit naar Khatucai laten verzenden.

Nieuwsbrief
Zoals jullie hebben gemerkt is onze nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. Onze nieuwsbrief is
onder handen genomen door Jessica en ze heeft er iets heel moois van gemaakt.
Jessica zal in het vervolg onze nieuwsbrieven maken en we zijn dolblij dat zij deze taak op zich
heeft genomen en ons team is komen versterken.
We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn over de nieuwe nieuwsbrief als wij zijn.

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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