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Voer voor de asielen
We mochten een geweldige donatie ontvangen voor onze asielen. De donateur is zeer betrokken
bij onze dieren en zag dat de asielen het zeer zwaar hebben nu in deze corona tijd. We ontvingen
een donatie van € 1000,00 die we mochten verdelen aan onze asielen voor voer.

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.

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.

50% actie mei 2020
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.

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. 50% € 2.853,75.
Dankzij jullie kunnen we weer veel dieren in nood helpen
en hun een beter leven geven met onze hulptransporten.
We zullen uiteraard jullie op de hoogte houden hoe de
donaties worden ingezet.
JULLIE maken het verschil voor deze dieren, DANK JULLIE
WEL!!
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Online veiling op facebook
De veiling is gesloten en ook deze keer was het een
leuke, gezellige veiling met een super mooie opbrengst.
De voorlopige opbrengst is.... € 2.316,50
Dit is een mega bedrag en echt zo geweldig!!
Met deze opbrengst kunnen we maar liefst 15 pallets
vol met hulpgoederen naar Spanje sturen.
Dank jullie voor jullie donatie's van de super gave items
en de deelname aan de veiling.
Ons volgende veiling met leuke items voor de
feestdagen start op 12 november

Asociacion Refugio libertad animal
Mari Cruz haar organisatie heet Asociacion Refugio libertad animal, ze heeft een opvang/asiel in
Alozaina/ Malaga waar 60 honden verblijven. Mari is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg
van deze honden en krijgt een paar keer per week krijgt ze hulp van 2 vrijwilligers. Steun
ontvangen ze niet en donaties is sporadisch. Hulp is hard nodig en daarom helpen wij Mari en
haar honden met een transport met hulpgoederen.
We hebben twee pallets met goederen opgebouwd voor hen. Het transport is inmiddels
aangekomen bij Mari.

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

Zegeltjes
Wist u dat u ons kunt helpen door artikelen / zegels van spaaracties te doneren? Op deze manier
kunt u de dieren helpen zonder uw portemonnee te hoeven trekken.
D.E en perla punten, koopzegels, acties van de supermarkten enz enz zijn van harte welkom.Bijna
al deze artikelen/zegels worden voor Friends of Animals verkocht op Marktplaats, uiteraard gaat
de gehele opbrengst naar de dieren

DGC Römer

We kunnen echt alles gebruiken dat gespaard kan worden of gratis te krijgen is (ook als de actie
hier niet vermeld wordt). Wilt u helpen of heeft u vragen? Stuurt u dan een mail naar
info@friendsofanimals.nl
Op de foto de zegels die afgelopen weken binnen kwamen, dank je wel donateurs!!

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV

Kitten aangevallen door een hond
Van Noord’s Dierenvoeders

Kunstenares Paula Collewijn

Op 3 juni werd de hulp van Canis y Felis ingeroepen, een kitten was aangevallen door een hond en
had hulp nodig. Ze zijn gelijk met de kitten naar de dierenarts gegaan die aangaf dat Indy er heel
slecht aan toe was en waarschijnlijk de nacht niet zou overleven. Maar Indy verdiende een kans en
de kleine vocht als en tijger en wonderbaarlijk leefde ze de volgende morgen nog. Indy haar
wonden waren niet te diep en er zijn geen vitale organen geraakt. Ze is op tijd gevonden en door de
snel handelen was de infectie behandelbaar. Indy is inmiddels geopereerd en hersteld in een
pleeggezin.
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