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Project transport potje
Het transport is echt heel belangrijk en onmisbaar voor onze asielen. Daarom hebben we
besloten op advies van een donateur om van het transport potje ook een project te maken.
Net als bij de adoptie op afstand over het voer project.. zo zal ook het transport een project
worden.

.
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.

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.

30 juni - 4 pallets opgebouwd
Sandra, Marijke, Gabi en Harriet hadden zich weer bij de opslag verzameld om een aantal pallets
op te bouwen. We waren vroeg begonnen vanwege de warmte maar als snel trok die warmte de
opslag in en werd het toch wel een beetje zwoegen... Gabi moest helaas eerder stoppen
vanwege een elleboog blessure maar we hebben even nog flink doorgezet en hebben 4 pallets
kunnen opbouwen.

.
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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Gewonde pup van de straat gehaald
Nog een melding kwam er bij Canis y Felis binnen dat er ergens een puppy zou lopen die gewond
was. Daar aangekomen zagen ze de pup van ongeveer 2.5 maand. Haar mond hing scheef en ze
was niet in staat haar mond te sluiten en ze heeft grote open wonden aan haar hoofd

Sponsors

Ze zijn gelijk doorgereden naar de dierenarts met June, de naam die ze heeft gekregen. June
heeft haar kaak gebroken gelukkig is haar schedel niet gebroken en zijn die wonden niet
doorboord. Ook is de arme stumper veel te dun en ondervoed.

DGC Römer

June is opgenomen in de kliniek want nu is het erg belangrijk om de infectie onder controle te
houden en de kaak te immobiliseren met een snuit die wordt vastgezet. (net als een tijd terug
met pup Tokio) . Meer foto's van June en de updates zullen we op het forum plaatsen in haar
'dagboekje'.

GKV Hoofdkantoor

.
BVB Media BV

v

Van Noord’s Dierenvoeders

Kat Ocean werd aangeschoten

Kunstenares Paula Collewijn

Ocean is een poes die werd geboren in een dorpje vlak bij de vissers pier waar een vrijwilliger
van Canis y Felis werkt. Zij en haar collega's zorgden voor Ocean en haar moeder. Ze hebben ze
laten castreren, hebben schuilhuisjes geplaatst en er was nooit gebrek aan water en voer. Dit
was voor de katten de ideale situatie want ze waren blij en vrij.
Ze dachten dat de plek gewoon veilig was en met de goede zorgen van al die mensen kon het
gewoon niet beter... Het kwam dan ook als een shock toen bleek dat Ocean was aangeschoten..
ze zijn gelijk naar de dierenarts gegaan en vanaf de dierenarts is Ocean bij Canis y Felis nu in de
opvang gekomen.

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum
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Het bot is flink beschadigd door de schot en een operatie om alles te herstellen kost 600 euro.
Dit is heel veel geld.. en Canis y Felis hoopt dat ze het geld bij elkaar kunnen krijgen zodat
Ocean geopereerd kan worden.
De baas van die vrijwilliger heeft de mams van Ocean mee naar huis genomen en de bedoeling
is dat als Ocean geopereerd is dat Mams en Ocean in de opvang van Canis y Felis weer herenigd
worden.
Ocean en haar moeder hadden een super leuk leven op de pier maar helaas kwam een gestoord
iemand langs die de trekker overhaalde...... Ocean heeft het dan wel overleefd maar heeft wel
een dure operatie nodig. Ocean is op zoek naar een fosterbaasje maar ook donaties voor de
operatie zijn meer dan welkom.
Updates en filmpjes zullen we op het forum plaatsen.

Schaap met 2 lammetjes gered
Olga werd getipt dat bij een verlaten gebouw en schaap in een vreselijke toestand zich moest
bevinden. Deze persoon had de autoriteiten al gewaarschuwd maar die weigerden te gaan
omdat het niet hun taak was… Toen Olga de foto’s zag wist ze dat ze dit schaap moest redden
en heeft een groep vrijwilligers opgetrommeld.

Het is een privé terrein en ze zouden dus zonder toestemming naar binnen gaan. Dit was een
ernstigste zaak een kwestie van leven of dood en dan zijn er geen regels.. Met het team zijn ze
het terrein op gegaan en hoewel ze liepen hadden ze gevoel dat de aarde onder hun voeten
weg zakte. Overal lagen dieren lijken in elke staat van ontbinding. Skeletten over het hele
gebied verspreid. In putten, greppels, gewoon in het veld. Toen zagen ze het schaap.. het arme
dier is helemaal verbrand. Alles wijst erop dat ze in de brand is gestoken. Ook is een oor
afgescheurd en haar hoeven waren er lang en misvormd waardoor ze moeilijk kon lopen.
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Toen ze op het punt stonden om met het schaap te vertrekken hoorde ze een lam mekkeren. Ze
gingen zoeken en in een afgelegen gebied zagen ze 2 lammetjes die op zoek waren naar
voedsel. De persoon die ze daar heeft achtergelaten wou zeker er van weten dat ze niet daar
weg konden en had met draad en planken het goed afgesloten. Het koste de vrijwilligers veel
moeite om ze daar uit de hel weg te krijgen. Ze zijn met de dieren in de auto naar de
spoedeisende dierenarts gegaan die bevestigde dat het brandwonden waren en dat iemand
haar ook beschoten had. Dit alles moet al een tijdje geleden zijn want de wonden vormden al
wat littekens. De lammeren waren gelukkig in een goede conditie.
Een opvangcentrum in Galicië heeft aangeboden om de 3 dieren onder hun hoede te nemen.
Alleen moet Canis y Felis wel de reis voor de dieren betalen en dit is ongeveer 300 euro.
Normaal gesproken zou Olga een oproep op facebook zetten in de hoop dat mensen geld
doneren maar omdat ze zonder toestemming een privé terrein zijn binnen gedrongen en de
schapen ongevraagd hebben meegenomen… zijn ze zo strafbaar als het maar kan en niet de
baas van de schapen maar Olga en haar vrijwilligers kunnen hiervoor bestraft worden.
Op dit moment verblijven de dieren bij een vrijwilliger in afwachting van hun reis naar een
mooie toekomst zonder dierenmishandeling.
We hopen dat we Canis y Felis hier wat bij kunnen helpen en wellicht wil je mee helpen? Elke
donatie is meer dan welkom voor de reis naar hun ‘beloofde land’ voor de 3 schapen.
Wil je een bijdrage leveren aan de reis van hun leven... dan kan dit op : NL81 RABO 0108
444112 - t.n.v Friends of Animals te Vledder o.v.v Canis y Felis
Op het forum staan meer foto's van het schaap met de brandwonden, deze kunnen als
schokkend worden ervaren. Ook op het forum filmpjes van de lammeren. Klik hier om naar het
forum te gaan.

Inzamelpunten Oss en Tilburg
In de vroegte kwam Maarten bij Anne -Marie in Oss aan om die leeg te halen, dit was meer dan
verwacht. De transportboxen zijn blijven staan omdat Tilburg ook nog leeg gehaald moest
worden. Ook Lisa had een mega lading ingezameld en om 10.30 kon Maarten bepakt en bezakt
richting huis rijden.
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Pup Ela
Pup Ela werd gered door Olga, vlak bij haar huis naast een afvalcontainer zat de kleine pup. De
pup is ongeveer 2.5 maand oud en zat vol met vlooien en teken.. echt vol!! zat de arme stumper
ermee. Het lijkt erop dat Ela een kruising Mastiff/labrador is.
Ze is door Olga meegenomen en thuis gelijk in bad gestopt.
Ela moet nog alle bloedtesten, inentingen. Hopelijk is de kleine verder helemaal gezond.
Meer foto's van Ela op het forum.

Zwangere hond achtergelaten aan de poort van Canis y Felis
29 juni heeft iemand deze hond aan de deur van de opvang van Canis y Felis achtergelaten.
Tegen 22.00 blaften de honden en stopten niet. Toen ze gingen kijken wat er aan de hand
was zagen ze een hond vastgebonden aan de deur. De hond is zichtbaar zwanger en ze zijn
vandaag naar de dierenarts gegaan om te weten in welke fase ze zit en van hoeveel het er
zijn.
Zoals het lijkt zal Frida, die naam heeft ze gekregen, met 10 dagen ongeveer bevallen en wat
nu zichtbaar op de foto's is dan zullen er 5 puppy's komen. Frida is erg aanhankelijk en kan
goed met de ander honden opschieten, uiteraard heeft ze geen chip en is er niemand naar
haar komen vragen. Het lijkt erop dat ze altijd bij mensen heeft gewoond en ook in de auto
zitten is niet onbekend voor haar. Toen ze naar de dierenarts gingen en de auto deur opende
sprong Frida gelijk in de auto.
Er wordt nu gekeken of er een aparte ruimte voor Frida in de
opvang gecreëerd kan worden zodat ze in alle rust kan bevallen en
geïsoleerd is van de andere honden. Wordt dus vervolgd.......
Updates van Frida zullen we in haar dagboekje op het forum
plaatsen. Frida is ook op afstand te adopteren.
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