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50% actie - 15 t/m 31 mei
Dank je wel lieve lieve donateurs voor jullie hulp en steun. Het is hartverwarmend hoeveel
steun we keer op keer van jullie krijgen. De eindstand incl de 50% is maar liefst € 1.716,00.
Dankzij jullie kunnen we weer veel dieren in nood helpen en hun een beter leven geven.
DANK JULLIE WEL!!
We zullen uiteraard jullie op de hoogte houden hoe de donaties worden ingezet.

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,

Transport aan gekomen in Spanje bij Aurora
14 juni zijn er 8 pallets in Spanje bij Aurora en Antonio afgeleverd. Nou bijna... ze zijn gelost op
het industrie terrein en vanaf daar zijn Antonio en Vallecillo Raúl alles gaan inladen en hebben
ze het naar huis gebracht.
Nu moet alles nog uitgepakt, uitgezocht worden maar ze zijn al helemaal in de feeststemming.
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Voerinzameling te Alkmaar
Sponsors

Karin, Petra en Heidy hebben een geweldige dag gehad en de opbrengst van de
voerinzameling is enorm. Ontzettend bedankt Pets Place De Mare in Alkmaar en ook een
grote dank je wel aan alle donateurs!! Karin, Petra en Heidy, TOP!!
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BVB Media BV
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Van Noord’s Dierenvoeders

Veilig op Facebook
Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

De veiling is gesloten en het was wederom een heel groot succes. In totaal kon er op 451
items geboden worden. Veel donaties waren er gedoneerd en wij willen dan ook graag Paula
Collewijn, Erna en Lisa van Koot, Marjolein Goldewijk, Jacqueline Lamballais Tessensohn,
Wink Kado, Diana Spaans, Yvonne Scheide, Isabel Cremers, Patricia, Sjoukje de
bruin,Frederike Kamphuis, Heft in eigen handen en iedereen die we zijn vergeten heel
hartelijk hiervoor bedanken.
Ondanks dat een aantal mensen niet heeft betaald zijn er ook heeeeel veel mensen die extra
hebben overgemaakt voor het goede doel. Echt zo super lief. DANK JULLIE WEL.
Met aftrek van de porto is de definitieve uitslag geworden € 2.393,00.
Lieve mensen dank jullie wel voor jullie deelname, dankzij jullie zijn we in staat weer een
aantal mooie dingen voor de dieren te doen.
Noteer vast in je agenda, de volgende veiling start op 15 november en sluit op 25 november.
Ook dit jaar hoef je dus je deur niet uit voor je december inkopen.
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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Medicijnen voor Mastina
Door te shoppen bij
HelpFreely betaal je
niets extra maar wordt
een deel van
je aankoopbedrag
gedoneerd aan
onze stichting.

Victoria ( Villa Felis) stuurde ons een bericht en vroeg om hulp voor Mastina. - Mastina is al
wat ouder en heeft artrose, en nu zwelt één van haar benen op en ze kreupelt van de pijn. Ze
moet de rest van haar leven medicijnen gebruiken Previcox en een supplement
(condoprotector)
Het zijn erg dure medicijnen die Victoria niet kan betalen. We hadden een aantal als donatie
ontvangen en deze met het transport meegegeven maar deze zijn inmiddels allemaal op.
Mastina is al ouder en heeft hulp nodig, zodat ze geen pijn heeft.
Uiteraard gaan we Mastina helpen en we hebben 340 euro overgemaakt naar Victoria, hier is
voor 3 maanden medicatie van gekocht. Mastina kan nu even vooruit en pijnvrij weer lopen.
Mocht je toevallig Previcox 227 mg hebben liggen en niet meer nodig hebben..gebruiken...
dan is het dus meer dan welkom.

Sluiting asiel Luz y Luna - Canis y Felis neemt 3 honden over
Protectora Luz y Luna is een opvang die al meerdere keren in de problemen is gekomen. In
2015 werden ze in staat van wanbeleid gesteld en moesten er dingen veranderen, minderen
van de honden, de honden beter verzorgen etc. Canis y Felis heeft toen 2 honden van hun
overgenomen Osborne en Congo. Maar deze keer is de situatie ernstiger en de rechter heeft
bepaald dat Protectora Luz y Luna dicht moet en ze kregen een deadline. De honden die dan
geen pleeggezin of adoptant hebben gevonden worden in beslag genomen en worden naar
de gemeentelijke kennel (dodingscentrum) gebracht.
De financiële situatie van Canis y Felis is bar slecht en ze gaan door een zeer moeilijke periode
omdat de uitgaven hoger liggen dan de inkomsten en de huur niet meer betaald kan worden.
Deze maand kon met de overboeking (fosters en donaties) de huur gelukkig nog wel betaald
worden maar de dierenarts schuld loopt momenteel weer op. Maar... wat doe je? Sluit je de
ogen en zeg je van nou jammer dan van die 27 honden bij Luz y Luna of probeer je toch hoe
moeilijk je het zelf ook hebt een klein steentje bij te dragen.
Lees verder op de volgende pagina.

Karim
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Uiteraard dragen ze een steentje bij en we hopen dat vele andere organisaties Canis y Felis
volgen en ook wat honden willen overnemen. Niebla, Karim en Frodo zijn overgenomen en
deze 3 honden nemen zij onder hun hoede. Meer is niet mogelijk omdat we/ze weten hoe
Luz y Luna werkte en dus geen enkele hond is ergens op getest, ontwormd, heeft geen
vaccinaties enz. Het is dus een grote investering om honden over te nemen en dan is 3
honden al heel veel als je het zelf moeilijk hebt.
Karim en Niebla
Er is speciaal gekozen voor Karim, Karim is te dik, veel te dik en dan weet je al dat zijn
gezondheid niet goed is. Karim is ongeveer 10 jaar oud en weegt 45 kilo wanneer hij
maximaal 25 kg mag wegen. Karim heeft moeite met lopen en met ademen als gevolg van zijn
overgewicht. Hij wordt op dit moment behandeld voor een oorontsteking en van hem en
Niebla is bloed afgenomen om te testen op filaria, leishmania en erlichia, met een paar dagen
zullen we de resultaten hebben.
Helpen? Dat kan!! Niebla en Karim zijn op afstand te adopteren, dit kan al voor 5 euro per
maand. Ook donaties zijn meer dan welkom omdat beide ook nog gecastreerd moeten
worden. Voor meer informatie kijk bij adoptie op afstand of stuur een mail naar
info@friendsofanimals.nl
Updates zullen we ook op het forum plaatsen >>>>

Frodo
Frodo zat al 5 jaar in het asiel van Luz y Luna, samen met zijn maatje Niebla. De bedoeling
was dat Canis y Felis Niebla en Frodo zouden overnemen maar toen ze de honden gingen
ophalen werd verteld dat er een adoptant voor Frodo was. Hoewel ze de honden liever niet
uit elkaar wilden halen was in dit opzicht het wel de beste optie want met oog op dat Luz y
Luna voor 32 honden een nieuw thuis moet vinden was er tenminste dan al voor 1 een happy
home gevonden. Canis y Felis heeft er toen voor gekozen om Karim en Niebla mee te nemen.
Maar vanaf die dag vertelden de vrijwilligers van Luna y Luz dat Frodo erg verdrietig was dat
hij zijn maatje waar hij al 5 jaar mee samenleefde kwijt was. Canis y Felis antwoordde van ja
maar er wacht een familie op Frodo en daarom hebben we hem niet meegenomen. Om het
kort te houden... Er bleek inderdaad een familie interesse in Frodo te hebben maar Luna y Luz
had er geen goed gevoel er over en wou Frodo liever niet aan hen meegeven. Nu heb je dus
een situatie dat Frodo dus verdrietig alleen achterblijft zonder zijn maatje.
Doordat de bloeduitslagen van Niebla en Karim goed waren, op alle ziekten werd negatief
getest en dit was even stressvol want positieve testen zou betekenen dat er een behandeling
en medicatie moet komen.. want weer veel geld kost. Maar alles negatief getest en daarbij
dat ook Niebla verdrietig is zonder haar maatje is besloten om ook Frodo op te halen. Ze zijn
gelijk doorgereden naar de dierenarts en Frodo heeft een chip gekregen, de papieren en
ontwormd. Er is bloed afgenomen om te testen op hartworm/leishmania en erlichia, met
enkele dagen zal de uitslag bekend zijn. Als alle uitslagen binnen zijn zal er gestart worden
met de vaccinaties. Ook moet Frodo nog gecastreerd worden, hierbij kunnen we Canis y Felis
helpen dankzij de sponsors van het castratie project.
Ook Frodo is op afstand te adopteren!
Updates van Frodo zullen we in zijn dagboekje plaatsen >>>>
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