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Collecteweek 2018
Pup Boyle en
Marionette
18 maart - opbouwen
pallets
Pallets voor GatoPerro
Romulo
Beschermingsproject

Collecteweek 2018
Onze collecteweek van Friends of Animals is weer afgelopen en de bussen zijn geteld. De
opbrengst van dit jaar is € 540,00. Lieve collectanten dank jullie wel voor jullie inzet en een
grote dankjewel aan alle donateurs.

Pup Boyle en Marionette
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

Deze 2 pups werden bij iemand voor de deur gedropt in een kartonnen doos. Deze persoon
heeft de politie gebeld en die heeft ze opgehaald. De kleintjes zijn meegenomen naar het
politiebureau in afwachting tot ze gehaald zouden worden door een medewerker van het
dodingscentrum. .. iedereen is inmiddels wel bekend hoe de situatie in de dodingscentrums
zijn... dus voordat die ukkies daar heen gingen zijn ze opgehaald door Olga en verblijven ze nu
bij Canis y Felis.
Het zijn 2 mannekes en de donkere heeft de naam Boyle gekregen en de meest witte de naam
Marionette. Ze zijn ongeveer 8 weken oud en gezonde, sterke pups, ze zullen ongeveer een
medium maatje worden.
Ze zijn inmiddels bij de dierenarts geweest voor hun eerste vaccinatie, ontworming en chip.
Het is niet altijd zichtbaar wat onze donateurs doen maar dankzij de donateurs konden Boyle en
Marionette gered worden omdat zij gesteund worden en hun natje en droogje kunnen krijgen.
Hoe meer steun we krijgen... hoe meer dieren zoals Boyle en Marionette kunnen we redden.
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18 maart - opbouwen pallets
Zondag 18 maart was het weer reuze gezellig in de opslag en tussen het lachen door hebben we
ook nog pallets opgebouwd. Het opbouwteam hebben weer keihard gewerkt en 3 pallets zijn
opgebouwd.

Sponsors

2 pallets voor Canis y Felis en 1 pallet voor La Pepa. Op de pallets voor Canis y Felis zijn de
templex boxen, gevuld met voer voor de katten van El Campo del Sur. Olga zal met een groep
vrijwilligers deze huisjes naar de katten kolonie brengen.

DGC Römer

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV
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De pallets zijn 29-30 maart aangekomen in Spanje.
Van Noord’s Dierenvoeders

Kunstenares Paula Collewijn
Transport aangekomen bij Canis y Felis

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

Transport aangekomen La Pepa

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

Sandra en Ana hebben de organisatie GatoPerro opgericht om de dieren in Cadiz te helpen.
Sandra heeft een groot stuk grond waar de honden zijn ondergebracht. Normaal gesproken
zijn er altijd rond de 20-25 honden bij haar in de opvang. Door ze (nog) geen aparte ruimte
hebben voor de katten kunnen ze deze (nog) niet opvangen, op 2 katten na dan.
GatoPerro is bevriend met oa Canis y Felis en zodoende kwamen ze met ons in aanraking en
vroegen ons of we wellicht hun ook een klein beetje konden helpen. We zullen GatoPerro
ondersteunen met goederen voor de honden en hun opnemen in onze transport schema.
9 Maart kwamen de 2 pallets aan met goederen voor de honden. Meer foto’s zijn op het
forum te vinden.

Romulo heeft helaas Carcinoom en FIV
Romulo liep op de Campo del Sur en ze zagen dat hij een wond aan de neus had. Romulo is
meegenomen en naar de dierenarts gebracht. Er is een biopsie verricht en de uitslag gaf aan
dat het carcinoom is. De dierenarts zal Romulo opereren en proberen zo veel mogelijk van
de tumor te verwijderen. Helaas op de locatie waar de tumor zit is het onmogelijk om alles
compleet weg te krijgen. Romulo bleek ook FIV te hebben en zijn de bloedwaarden niet
goed. De operatie is even uitgesteld tot de waarden ‘normaal’ zijn.
Olga wil graag Romulo nog een paar geweldige maanden geven, met heel veel liefde,
aandacht en kwaliteit van leven die hij niet op el campo del sur heeft gehad. Romulo is een
knuffelbeer en houdt ontzettend van aandacht en knuffels. We zullen Olga zo goed als we
kunnen bij staan om te zorgen dat het Romulo aan niets ontbreekt.
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Beschermingsproject
We zijn het beschermingsproject opgestart door we hond Bosé zijn verloren en dit had
voorkomen kunnen worden. Bosé zwierf op zijn minst al 10 dagen rond maar hij liet zich niet
vangen. Zoveel pogingen zijn gedaan maar zijn angst was te groot en hij vluchtte keer op
keer. Maar toen werd hij aangereden door een auto en raakte ernstig gewond. Bosé zijn
staart was gebroken en die is geamputeerd en hij had een gebroken heup die met pennen is
vastgezet. Bosé herstelde en ging terug naar het asiel.
Een jaar later werd Bosé ziek en is naar de dierenarts gebracht. Hij bleek de Ziekte van Weil te
hebben. Na een paar dagen is Bosé in geslapen want er was helaas niets meer voor hem te
doen. Dit alles had voorkomen kunnen worden en dat maakt het zo triest. Met een simpele
inenting van € 3,80 had Bosé nog geleefd.
We zijn dit project gestart om te proberen dat niet nog mee dieren sterven wat niet nodig is
en voorkomen kan worden. De vaccinaties, inentingen maar ook de anti wormkuren vallen
onder dit project.
We zullen met de tijd de aanvragen aanvullen,
we beginnen nu met de aanvraag van Masquchuchos.
Om de honden te beschermen tegen
de ziekte van weil moeten ze 1x per jaar
een vaccinatie hier tegen krijgen. Deze kost
3,80 per hond, op dit moment zijn er 153 honden
in het asiel bij Masquechuchos.
De vaccinaties moeten per 10 stuks gekocht worden,
om alle honden te vaccineren moeten we dus
16 pakken - totaal 160 vaccinaties kopen.
Dit alles kost € 608,00.
Dit is heel veel geld en daarom gaan we ook sparen voor de vaccinaties. Als we het bedrag
van € 38,00 euro bij elkaar hebben gespaard kunnen we 10 vaccinaties kopen en 10 honden
de bescherming geven. Zo zullen we stap voor stap hopelijk met jullie steun alle honden deze
bescherming kunnen geven.
Wil je helpen en een donaties hiervoor doen? Dit kan op bankrekeningnr. NL81 RABO 0108
4441 12 t.n.v. Friends of Animals te Vledder o.v.v. beschermingsproject. De updates zullen we
hier plaatsen.
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