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50% actie
De 50% actie is gesloten, er zijn nog een paar donaties onderweg en die zullen we bij het
eindbedrag nog optellen.
Lieve lieve mensen... het is ongelofelijk maar het mega bedrag van maar liefst € 1.210,00 is
gedoneerd en bij dit bedrag komt nog de 50%
Antonio en Aurora kunnen aan de slag en een veilig onderkomen voor de honden op het dak
bouwen. De geitjes en lammetjes bij Santuario Refugio La Pepa zullen niet lang meer hoeven
wachten op een prachtige blokhut want ook deze kan nu besteld worden.
Dank jullie wel lieve mensen voor jullie donatie, jullie steun. Wij, maar vooral de dieren zijn
jullie hier heel dankbaar voor. Super, super bedankt.

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.
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Transport: hulpgoederen voor Villa Felis
Er zijn twee pallets met hulpgoederen bij Villa Felis bezorgd.
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Heather achtergelaten bij de deur van de opvang
Canis y Felis
Sponsors

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.

DGC Römer

GKV Hoofdkantoor

Heather gebruikt haar linker achterpoot niet en het blijkt dat ze een dijbeen fractuur heeft
(Salter Harris Type) waar ze aan geopereerd moet worden. De operatie gaat ongeveer 300 euro
kosten. Heather is geopereerd ondanks dat Canis y Felis het geld niet had maar de dierenarts gaf
aan dat hoe eerder hoe beter omdat Heather nu nog in de groei is.
Het was een gecompliceerde operatie omdat eerst het been opnieuw gebroken moest worden
om goed gezet te worden. Het been gaat een beetje korter worden dan de andere been, het
was onmogelijk om dit 100% goed te krijgen. Maar Heather zal gewoon haar been kunnen
gebruiken en een normaal leven kunnen leiden. Hopen dat alles en ze goed hersteld zonder
complicaties.
Canis y Felis kan wel wat hulp gebruiken om de operatie van Heather te betalen, mocht je willen
helpen dan kan dit op nr IBAN: NL81 RABO 0108 4441 12 BIC : RABONL2U t.n.v. Friends of
Animals te Vledder - ovv CA Heather

BVB Media BV

Door hier te klikken kun je updates over Heather lezen. Tevens zijn hier meer foto’s te bekijken.
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Van Noord’s Dierenvoeders

Kunstenares Paula Collewijn

Opbrengst Facebook veiling juni 2017

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

Vrijdag is het laatste pakketje op de bus gegaan en de veiling is dan compleet afgerond. We
kunnen nu dus het eindbedrag bekend maken... trommel geroffel....
De opbrengst van de veiling juni 2017 is € 1.916,54
Dank je wel lieve mensen voor jullie deelname aan de veiling. Met deze mooie opbrengst
kunnen we weer goede dingen voor de dieren doen.
De eerstvolgende veiling start op 17 november en sluit op
26 november en dit gaat een leuke veiling worden waar jullie
de december inkopen kunnen doen.
Bedankt en wie weet tot november!!
Blijf ons, ons werk en de dieren volgen op
https://www.facebook.com/foa.nl
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Voerinzameling
Zaterdag 17 juni hebben Petra, Heidy en Karin een voerinzameling gehouden bij Pets Place
winkelcentrum De Mare in Alkmaar. De opbrengst is enorm, wat een voer hebben de dames in
ontvangst mogen nemen. Ook kregen ze nog een geweldige hoeveelheid voer van Pets Place
gedoneerd. Super bedankt lieve donateurs, Pets Place en dames top gedaan!!

Adoptie op afstand - Opa Pozito van 17 jaar
Canis y Felis
Dit is Pozito, een oud manneke van 17 jaar. Pozito heeft zijn hele leven vastgebonden gezeten in
het donker en de omstandigheden waren verschrikkelijk. Toen de vrijwilligers van Canis y Felis
hem zo zagen brak dit hun hart. Ze hebben hem meegenomen in de veronderstelling dat Pozito
het niet zou overleven maar Pozito liet heel wat anders zien. Hij gedraagt zich soms als een
puppy met veel energie en hij geniet nog zo van zijn leven.
Pozito zijn gezondheid is niet goed, hij heeft last van nierfalen en staat hier voor onder
behandeling, zijn gebit is slecht en ook is dit manneke doof en heeft een behoorlijk gevorderde
blindheid. Maar ondanks alles is Pozito een happy hondje die geniet van zijn nieuwe leven in de
opvang van Canis y Felis.
Pozito is op afstand te adopteren dit kan al voor 5 euro per maand. Met steun van Pozito zijn
sponsors kunnen de kosten die gemaakt worden voor het manneke betaald worden. Klik hier
voor het aanmeldformulier adoptie op afstand.
Wil je niet je maandelijks vastleggen op de adoptie op afstand programma? Ook eenmalige
donaties zijn meer dan welkom. Friends of Animals - IBAN: NL81 RABO 0108 4441 12 - BIC :
RABONL2U

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

Vlooienmarkt Nieuwegein
Sandra Venema, Esther, Esmelinda en Joop hebben zondag 25 juni op de vlooienmarkt in
Nieuwegein een rustige dag gehad. Er waren veel minder kramen als anders en om 3 uur was
het stil.. heel stil.. en werd er niets meer verkocht.
Er is voor € 94,30 verkocht en sommige mensen doneerden gewoon geld zonder iets te
kopen, € 117,55 is er totaal die dag opgehaald. Sandra heeft de kosten voor de kraam op zich
genomen, super lief dank je wel <3
Al met al toch nog een heel mooi bedrag die we kunnen inzetten om de dieren te helpen.
Dank je wel toppers!!!

Handgemaakte mini huisjes
Te koop aangeboden, mini huisjes handgemaakt.
Deze stijl is momenteel helemaal hip en in de winkels kosten deze
huisjes tot wel 50 euro per stuk.
Daarom is Yvonne aan de slag gegaan en heb deze miniaturen
gemaakt en de opbrengst is uiteraard voor de dieren.
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Huisje 1. 15 breed 16.5 hoog dikte 4.4 mm € 16.95
Huisje 2 16,5 breed 15.5 hoog dikte 4.4 mm incl. stoel en tafeltje € 17.95
Huisje 3 Totale afmetingen b 24 x h 12.5 x d 12 incl. alle acc. € 16.95
Huisje 4 7 x 7 x 13.5 hg. € 11.95
Alle prijzen zijn excl. Verzendkosten
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Een huisje kopen of wil je meer informatie?
Stuur dan een mail naar yvonne@friendsofanimals.nl
Klik hier voor meer foto’s en informatie.
Tevens staan hier nog andere dingen te kopen.
Ook worden er steeds andere spullen toegevoegd.
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Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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