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2 honden en 2 katten gered uit erbarmelijke
omstandigheden
Canis y Felis
Naast de opvang van Canis y Felis zit een kraakpand, toen
begin maart 2 honden bij Canis y Felis aan de deur stonden
wisten ze dat het foute boel was. Ze hebben uit het kraakpand
ook nog 2 katten gehaald. ( Het hele verhaal is te lezen op
onze website)
Uitgedroogd, ondervoed maar gelukkig zijn de dieren
inmiddels goed hersteld. Ze hebben hun vaccinaties gekregen
en dankzij het castratie project konden we geld overmaken
naar Canis y Felis om de katten te laten helpen.
Eén hond is inmiddels geadopteerd en heeft een thuis
gevonden.

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.

v

Castratieproject
Canis y Felis
Ook Peggy en Florida konden we laten helpen dankzij onze castratieproject. Ook voor hun zijn
nestjes verleden tijd.
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Opbouwen pallets
5 maart waren Sandra Veldhuizen en Marijke Lam weer in onze opslag te vinden. De dames
hebben weer heel wat werk verzet. De 2 quarantaine hokken die naar Villa Felis gaan zijn op
pallets gezet en tot zover klaar gemaakt. Alle goederen voor de katten waren op dus de pallets
zijn eerst aan de kant gezet en zodra er een nieuwe lading binnenkomt zullen deze pallets
afgemaakt worden en verstuurd.

Sponsors

DGC Römer

Eén pallet met veel hondenvoer is klaar gemaakt en is naar de perrera Los Barrios in Cádiz
gegaan. Ook zij hebben veel wateroverlast gehad en alles is verloren gegaan. Ze mochten al een
aantal donaties via Aurora ontvangen maar deze keer een pallet gevuld met voer, manden, een
hondenhok enz voor hun. Dank je wel Sandra en Marijke en uiteraard dank je wel lieve
donateurs voor jullie donaties.

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV

v

Van Noord’s Dierenvoeders

Galaxy Beauty
Donaties voor de perrera Los Barrios in Cádiz

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum
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Ook donaties voor dodingscentrum van Torremolinos in Malaga
Dierenarts Sergio (ladridos Felices) riep onze hulp in want de honden hadden het zo koud en of
we konden helpen met dekens. We hebben 5 pallets met hulpgoederen kunnen sturen dankzij
de vele donaties om het transport te kunnen bekostigen.
Een aantal donaties zijn naar het dodingscentrum van Torremolinos in Malaga gegaan. Hier
zitten veel puppy's en dankzij de donaties hoeven ze nu niet meer op de koude vloer te slapen
maar hebben ze een mandje met een warme deken erin die hun de nacht warm houdt.

Voerproject – dieetvoer voor Max
Canis y Felis
Max is plotseling aan de diarree gekomen en dit gaat niet over. Er zijn onderzoeken naar gedaan
maar er komt niets uit. Vorige week is er bloed afgenomen en we wachten nog op de uitslag,
mocht hier ook niets uitkomen dan is een biopsie nog mogelijk.
Max krijgt medicatie en moet speciaal voer.. dit is helaas te duur voor Canis y Felis en ze gingen
het mengen met normaal voer. Dit is echt een noodsprong want natuurlijk willen ze het beste
voor Max maar de winterperiode komt er bijna geen geld voor hun binnen omdat mensen niet
naar hun kraam komen waar ze spulletjes verkopen.
Wij springen bij en helpen Max zodat hij wel de juiste
voeding krijg die hij nodig heeft.
We hebben 30 kg Royal Canin Medium Digestive Care
€ 89,99 gekocht en 12 blikken Royal Canin Gastro Intestinal
Low Fat Veterinary Diet - 12 x 410 g - € 35,33

Verloting 10 maart
Helaas is de prijs (Ferplast Dog splash bath) gevallen op een niet verkocht lot.
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Door te shoppen bij
HelpFreely betaal je
niets extra maar wordt
een deel van
je aankoopbedrag
gedoneerd aan
onze stichting.

Ook een inzamelbak bij Dierenkliniek Nieuw Houten
Ook een medicijnen inzamelbak mochten we plaatsen bij Dierenkliniek Nieuw Houten. Terug
gekomen medicatie, medicijnen over datum worden voor onze dieren in Spanje bewaard. Hier
zijn we ontzettend blij mee en is een ontzettende grote steun voor onze dieren. We zijn
Dierenkliniek Nieuw Houten hier ook zeer dankbaar voor.
Na 10 jaar is de Dierenartsenpraktijk Schonauwen verhuisd naar Lange Schaft 11, in het hart van
Houten. Niet alleen zijn ze verhuisd maar hebben ook een nieuwe naam gekregen Dierenkliniek Nieuw Houten Het vertrouwde team staat nog steeds voor u klaar: Mirthe
Roerdink (dierenarts) en Sharon Gonggrijp (paraveterinair assistente). Daarbij is ook Marijne
Kruijt (paraveterinair assistente) hun team komen versterken op de dinsdagavond en
donderdagochtend.
Dierenkliniek Nieuw houten is een moderne kliniek met een volledig uitgeruste spreekkamer,
operatiekamer, apotheek, laboratorium en verpleegruimte. Moderne apparatuur: digitale
röntgen (ook tandheelkundig), hoogstaande tandheelkundige behandelingsunit, narcose
apparatuur en bewaking, analysemogelijkheden van bloed, urine en ontlasting. Een gemotiveerd
team met verantwoordelijkheidsgevoel. Optimale samenwerking met specialisten. Ze werken
samen met de Universiteit Utrecht en de Specialistische Dierenkliniek Utrecht.
Kortom bij Dierenkliniek Nieuw Houten ben je aan het goede adres voor optimale verzorging
van uw dier
Lange Schaft 11
3991 AP Houten
info@dierenklinieknieuwhouten.nl
www.dierenartshouten.nl
www.facebook.com/Dierenarts.Schonauwen

Opbrengst collecteweek
Wat een fantastische team heeft Friends of Animals toch! Onze collecteweek is weer een MEGA
SUCCES geworden door de geweldige inzet van alle vrijwilligers!! Het GEWELDIGE bedrag wat ze
samen hebben opgehaald is maar liefst € 3.302,70!!!! Hier kunnen weer heel wat dieren in nood
van geholpen worden!
Een hele grote dank aan het collecte team - Karin Rollé, Heidy Breed,
Barbara Boer, Sabine Visser-Velseboer, Petra, Linda van Eijk,
Marjon Laman-Delchambre, Nicky en Floris Breed, Lisette en Nicky van Dijk,
Owen van der Meij, Destiara, Peter en Brigitte Rijmers.

En super super bedankt lieve donateurs voor
jullie donatie
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1500 kg voer voor Masquechuchos
Masquechuchos
We mochten maar liefst 1500 kg hondenvoer als donatie ontvangen.
We hebben dit gelijk op transport gezet en naar
Masquechuchos laten verzenden. Het transport had wat
vertraging opgelopen maar 9 maart is alles aangekomen.

Nieuwe verloting - trekking 10 april
Deze maand in de verloting een TENTIE
Wat is een tentie? Een tentie is in tegenstelling tot een gewone transportbox, snel en
gemakkelijk op te bergen en in ingeklapte toestand neemt het nauwelijks ruimte in. Daarnaast is
de Tentie voorzien van binnenzakken voor gewichten/zandzakken om stevigheid te creëren voor
onrustige honden en tevens worden er pennen bijgeleverd zodat het Tentie ook voor buiten bv
op de camping gebruikt kan worden.
De Tentie 2.0 bestaat uit 190T polyester en stevig roestvrij staal.
De afmetingen - Hoogte achter: 56 cm Hoogte voor: 86 cm Breed 95 cm Diepte: 64 cm Ø: 53
cm
De voordelen
✔ zand, modder, haar bevuilen niet meer je kofferbak
✔ gemakkelijk en snel op te vouwen
✔ stabiel, licht, afwasbaar en flexibel
✔ ook geschikt als een reiswieg
✔ incl. Ventilatiesysteem
De trekking zal plaatsvinden op 10 april 2017. Hoe meedoen? Stuur een mail naar
info@friendsofanimals.nl met je gekozen nummers. Na ontvangst van de betaling op
rekeningnr. NL81 RABO 0108 4441 12 t.n.v. Friends of Animals worden de nummers aan je
toegewezen.
Klik hier voor de lotnummers en meer informatie.
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3 pups vol met teken en hun vader gered
Canis y Felis
Een man klopte aan de deur van het asiel. Hij had 3 puppy’s en een reu bij zich. De man gaf aan
dat deze honden sinds 3 dagen bij hem op het terrein waren en omdat hij maar sporadisch in dat
huis verblijft, kon hij niet voor de honden zorgen. Hij had de perrera gebeld en daar zouden de
honden naartoe gaan, maar de buren hadden tegen hem gezegd dat hij naar Canis y Felis moest
gaan.
Canis y Felis gaf aan dat ze op dit moment geen ruimte en financiële middelen hadden om de
honden op te nemen. Ze boden aan dat zij op zoek zouden gaan naar pleeggezinnen en dat hij de
dieren tot zondag bij zich zou houden. Hij gaf aan dat er niemand in het huis aanwezig was, maar
hij de honden daar zou houden en zij er vrij toegang zouden hebben. Achteraf bleek dat hij
gewoon een leugenaar was die zich van de honden wou ontdoen.
Het reutje schijnt al anderhalf jaar daar te zijn en is de vader van de 3 pups. De buren gaven aan
dat de moeder hond was bevallen van 10 puppy’s. Hij heeft 7 honden weg gegeven en deze 3 kon
hij waarschijnlijk niet meer kwijt. Zomaar opeens op een dag was de moederhond dood ..
Waarschijnlijk, door alles met wat ze nu weten, is ze overleden doordat ze te weinig voeding kreeg
en dan de teken.. Door de teken waarschijnlijk ernstige bloedarmoede en daar dan de
zwangerschap nog bovenop en dan nog het voeden… Dat is haar hoogstwaarschijnlijk teveel
geworden.
Die meneer liet de honden gewoon alleen, zonder voeding of water en de buren gooiden met
regelmaat wat voeding voor de dieren over de muur.
Donderdagavond zijn de vrijwilligers naar het huis gegaan met de bedoeling de dieren frontline te
geven en de teken te verwijderen. De frontline wat nutteloos, want het was laag na laag en alleen
de eerst laag werd bereikt. Ze moesten dus handmatig de teken verwijderen.
Die avond gingen ze rond 02:00 diepbedroefd naar huis.. dit omdat ze de honden daar moesten
laten want ze hebben geen ruimte meer in het asiel.
Op vrijdag gingen ze weer heen om een tweede dosis Frontline te geven en de honden te
ontwormen. Toen ze aankwamen zagen ze dat de pups aan de diarree waren en dit maakt hun erg
ongerust. Ze zijn de vrijdagavond met de honden naar de dierenarts gegaan waar die werden
getest op de parvovirus en dit was gelukkig negatief. De dierenarts heeft ze opgenomen want ze
kwamen aan het infuus om uitdroging tegen te gaan en kregen vitamines en medicatie tegen de
diarree en braken.
Zaterdagmiddag kregen ze te horen dat de honden de nacht goed hadden doorgebracht, de
ontlasting een stuk beter was en dat ze weer opgehaald mochten worden. Wel moeten de pups
speciale voeding en medicatie voor de darmen om die te helpen herstellen.
De pups zijn eerst met Olga mee gegaan en er werden gelukkig snel pleeggezinnen gevonden waar
de puppy’s en reu nu mogen herstellen.
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Canis y Felis was bijna schuldvrij bij de dierenarts maar alleen de behandeling/bezoek/verblijf
van de pups bij de dierenarts maakt dat de schuld alweer op 400 euro staat.
De honden moeten nog hun inentingen, chip, bloedtesten enz… dus de dierenartskosten
worden nog hoger. We zullen de honden aan onze adoptie op afstand project toevoegen maar
ook eenmalige donaties zijn meer dan welkom voor deze rakkers.
Mocht je een donatie willen doen dan kan dit op ibannr IBAN: NL81 RABO 0108 4441 12 - BIC :
RABONL2U tnv Friends of Animals. ovv CA Pups
Canis y Felis heeft onze steun hard nodig.
Klik hier voor meer foto's en filmpjes op ons forum

Verkoop van zegels etc. op Marktplaats
Afgelopen jaar heeft Isabel €1350 over kunnen maken door de verkoop van zegels etc. op
Marktplaats. Hiermee zijn 2 transporten naar Spanje betaald. De teller staat inmiddels weer
ruim over de €300 en ook dit geld zal gebruikt worden om pallets naar Spanje te kunnen sturen.
We kunnen echt alles gebruiken dat gespaard kan worden / gratis te krijgen is / korting geeft.
Wil je helpen of heb je vragen? Stuur dan even een mail naar Isabel@friendsofanimals.nl

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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