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Friends of Animals viert haar 10-jarig jubileum
13-03-2009 13-03-2019 Wat een mijlpaal! Door het vertrouwen en de steun van onze donateurs,
sponsors, fosterbaasjes en alle vrijwilligers met hun enorme drive, enthousiasme en belangeloze
inzet, hebben wij in deze 10 jaar ontzettend veel bereikt!
We zijn als team super trots op het feit wat we voor de dieren in nood hebben betekent. En ik
als 1 van de oprichters natuurlijk helemaal!
Als ik alles zou benoemen wat we de afgelopen 10 jaar bereikt hebben dan heb ik daar weken
voor nodig om dit allemaal op papier te krijgen. Onze hulp, dankzij jullie support en steun is zo
groot geweest en duizenden dieren zijn gered dankzij onze hulp.
EN KLEINE GREEP UIT ALLES WAT WE GEDAAN HEBBEN:
•

•
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.

•

•

Acties zijn er geweest voor materiaal, goederen er kon zelfs een auto worden
aangeschaft dankzij 1 van deze acties. Zodat de zwerfdieren van de straat kunnen
worden gehaald.
Het bouwen en verbouwen van de asielen waardoor de dieren veilig en beter verzorgd
konden worden. En verlichting gaf voor de vrijwilligers daar.
Honderden pallets zijn de afgelopen 10 jaar naar Spanje vertrokken, pallets met
hulpgoederen waarin we niet alleen het leven van de dieren mee verlichten maar ook
die van de vrijwilligers omdat een grote last van hun schouders afviel door deze steun.
Vele honden en katten zijn dankzij Friends of Animals gecastreerd en konden de
medische zorg krijgen die ze nodig hadden. We helpen vanaf de kern.

RECESSIE
Ondanks de recessie, wat voor ons ook een enorm uitdagende tijd was waarin we diepe dalen
hebben gekend voor onze stichting. We zijn doorgegaan! Met de middelen die we hadden.
Onze steun is zo belangrijk dat als wij wegvallen dat het asiel Canis y Felis verschrikkelijk in de
problemen komt en het niet zou overleven zonder onze hulp.
We wilden de hulp bieden die zij nodig hadden maar onze middelen werden beperkter doordat
we de financiën niet hadden. Het was vaak stressvol omdat er zoveel levens bij zijn betrokken..
dierenlevens en dan is het heel moeilijk om keuzes te maken.
Lees verder op de volgende pagina.

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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HOE BETALEN WE DIT ALLEMAAL?
De veilingen en de verkoop op marktplaats zijn een heel belangrijke rol binnen de stichting gaan
spelen omdat we hier de transporten mee kunnen betalen. Hopelijk kunnen we dat op die
manier blijven bekostigen. Dankzij de BTW verhoging dit jaar zijn ook de transportkosten weer
verhoogd.

Sponsors

Donateurs, fosterbaasjes en onze acties zijn ongelooflijk belangrijk voor directe hulp.
TROTS
DGC Römer

GKV Hoofdkantoor

10 jaar Friends of Animals , ik kan met recht zeggen dat ik trots ben op de inbreng van een ieder
die in de afgelopen 10 jaar hier een bijdrage aan heeft geleverd. Daarom wil ik iedereen
(nogmaals) danken die in deze 10 jaar direct of indirect ons heeft gesteund, geholpen en dit
mogelijk hebben gemaakt.
Lieve Dierenvrienden: Bedankt voor 10 prachtige jaren! 10 jaar waarin we veel, héél veel voor
de dieren mochten en konden doen. Op naar het volgende jubileum!
Dank jullie wel!
Harriët Kuiper

BVB Media BV

v

Lola moest zich maar redden
Van Noord’s Dierenvoeders
Chihuahua Lola had een eenzaam leven. Aurora hoorde dat er een perceel te koop was en dit
stond al 2 jaar leeg maar er liepen ook dieren. Ze zijn gaan kijken en hebben de eigenaar
gebeld. Deze mevr gaf aan dat ze ergens anders woonden maar elke zaterdag naar het perceel
kwamen om de dieren eten te geven
Kunstenares Paula Collewijn

Lola haar verblijfplaats was onder de veranda, daar stond een mandje met een nat dekentje
erin... Koude nachten voor Lola en geen fijn leven om te leiden, Lola had ook zoveel teken en
vlooien dat dit ook al verre van prettig voor haar was. Toen Aurora Lola oppakte kreeg ze gelijk
te horen dat ze haar wel mocht hebben en mee mocht nemen, want mevrouw was niet van de
plan de dieren mee te nemen en het perceel is verkocht.
Lola is nu bij Aurora in de opvang en de kleine weet niet wat haar overkomt. meer foto's en een
filmpje kun je hier vinden >>>>>>

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum
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Castratie project - Fran en Sparrow
Dankzij de sponsors van het castratie project zijn de katertjes Sparrow en Fran geholpen. Dit is
een heel belangrijk project, want het is de manier om het aantal zwerfdieren terug te dringen.
Met Fran en Sparrow gaat het goed en ze herstellen prima.

Ook deze 3 kanjers hebben een nieuwe kennel gekregen
Op het houten hokje Lola Pastora, In het houten hokje Killer en Steeve apart op de foto, ook zij
zijn heel gelukkig met hun nieuwe kennel die dankzij de 50% actie gebouwd kon worden. De
bouw van de kennels is hier te volgen.

25 mei voerinzameling te Alkmaar
Zaterdag 25 mei houden Heidy en Karin Rolle een voerinzameling voor Friends of Animals.
Kom dus allemaal langs en doneer wat voer.
Karin Rollé, Heidy Breed zijn de hele dag aanwezig om
de donaties in ontvangst te nemen.
Help ons helpen, de dames nemen graag de
donaties in ontvangst.
Alvast bedankt!

\
\

Pets place de mare
europaboulevard 11-13, 1825 RA Alkmaar (gemeente)
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3 honden gered uit het dodingscentrum
Deze 3 honden zijn gered uit het dodingscentrum en verblijven nu bij Canis y Felis. Ze zijn bij de
dierenarts geweest en er is bloed afgenomen voor onderzoek. (filarial, leishmania, ehrlichia,
enz.) Het is nog even afwachten op de uitslagen om te weten of er een behandeling nodig is
en of ze dan al hun vaccinatie kunnen krijgen en gecastreerd kunnen worden.
Ze zijn alle 3 wat bang en verlegen, vooral het teefje. Maar het heel veel liefde en geduld gaat
dit helemaal goed komen.
Update: Het podenco teefje Amelie is overal gelukkig negatief op getest maar helaas heeft de
Azafrán (reu Podenco ) Leishmania en hartworm. Ook Celestino is positief getest op hartworm
en Ehrlichia.
Volgende week hebben ze een afspraak bij de dierenarts en wordt een behandelplan opgezet.

Doos met medicatie en anti vlo middelen voor Canis y Felis
We hadden een doos vol gevuld met medicatie, anti vlo/teek middelen enz gekregen. Deze is
via de post naar Canis y Felis gestuurd. De doos is goed aangekomen en ze zijn dol gelukkig met
al deze anti vlo/teek middelen. Olga schreef dat deze donatie hun heel veel geld bespaard door
ze dit nu niet hoeven te kopen.
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Retour artikelen Zooplus
Bij een groot bedrijf als Zooplus komen ook veel artikelen retour. Met deze artikelen is meestal
niets mis maar kunnen niet meer verkocht worden.
Een organisatie in Mol - Belgie neemt deze retour artikelen van Zooplus aan. Het is veel. heel
veel werk en deze mensen hebben een hele groot loods gehuurd en sorteren alles en helpen
stichtingen zoals wij.
Wij hebben ons daar ook aangemeld en deze maand zijn wij aan de beurt. Ze vragen voor de
goederen en het voer enz enz.. wel een vergoeding omdat bv de huur van de loods ook betaald
moet worden.
De transport van de goederen die Zooplus aanlevert moeten ze ook betalen, vandaar dat ze
wel een vergoeding voor de artikelen vragen.
Je kunt aangeven wat je wilt , waar je interesse naar uitgaat en tja dan moeten we keuzes
maken want 1... wij hebben niet heel veel geld te besteden... 2... het moet ook uit Mol komen
en naar onze opslag gebracht worden dus de hoeveelheid moet in een aanhanger passen.
Wij hebben gekozen voor 200 kg kattenvoer a 56 ct per kg en hoewel er tig prachtige krabpalen
waren en de keuze ook zeer moeilijk was.. hebben we gekozen voor 12 super mooie krabpalen
die 19 euro per stuk kosten.
Het was even zweten voor Lisa van Koot want zaterdag 30 maart heeft ze alle spullen
opgehaald uit Mol.
Lisa ons inzamelpunt van Tilburg is met een busje naar Mol gereden en heeft alles ingeladen en
in haar storage in Tilburg opgeslagen.
Binnenkort gaat Maarten naar Tilburg om alles bij Lisa op te halen.
Zware dozen.. veel voer.. Lisa heeft haar training wel gehad. Super bedankt meid!!
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De katten van Cristina
Cristina Sánchez Moreno in Cáceres . Christina 'kennen' we al jaren door ze actief mee hielp om
de kolonie bij de El Campo del Sur onder controle te krijgen, in de jaren dat Cristina daar hielp
zijn 80 katten van de kolonie gecastreerd en dit mede dankij Christana haar hulp. Ook heeft ze
vele katten meegenomen naar haar eigen opvang en voor deze katten een nieuw thuis
gevonden.
Christina is nu bezig om een eigen katten asiel op te bouwen, hier is ze nu 2 jaar mee bezig.
Ze zijn met hun tweeën, er is geen geld dus het duurt allemaal langer dan verwacht.
Ze heeft in dit asiel 50 katten, hiervan zijn 30 beschikbaar voor adoptie en 20 katten zijn niet
plaatsbaar door bv ziekte of te veel verwilderd.
Buiten de zorg voor deze 50 katten heeft Christina een aantal katten kolonies onder haar
hoede, dit zijn ongeveer 100 katten.
De opvang van Christina.
Meer foto’s zijn op het forum te vinden
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5 pallets met goederen aangekomen in Spanje
Er is weer hard gewerkt en maar liefst 5 pallets zijn opgebouwd door het opbouw team., Sandra
En Ronny Veldhuizen, Marijke Lam, Gabi Jansen en Harriet Kuiper.
Ook kwam Hans Smidt uit Amstelveen nog langs met een auto vol donaties en die konden gelijk
op een pallet worden gezet.

v

Op 1 pallet een prachtige hondenhok die gemaakt is door onze Maarten, Geweldig!! 2 pallets
gaan naar Canis y Felis en 3 pallets met goederen voor de katten gaan naar Cristina Sánchez
Moreno in Cáceres . Christina 'kennen' we al jaren door ze actief mee hielp om de kolonie bij de
El Campo del Sur onder controle te krijgen.
Christina heeft een katten asiel opgebouwd waar nu meer dan 100 katten wonen. Alles moet
nog ingericht worden en onze hulp is dus zeer welkom.

Wij kunnen de donateurs niet vaak genoeg bedanken.. DANK JULLIE WEL. voor jullie geweldige
donaties.
Woensdag 27 maart zijn de 3 pallets met goederen voor de katten afgeleverd bij cristina
sánchez moreno en een dag later werden de 2 pallets voor de honden bij Canis y Felis bezorgd.
De katten bij Cristina Sánchez Moreno zijn niet van plan te wachten tot de pallets zijn
afgebroken, alles is opgeruimd en ingericht. Overal zie je al katten heerlijk liggen in de
gedoneerde mandjes...
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Nana
Olga kreeg melding van het gemeentelijke asiel (dodingscentrum) dat er een gewonde hond
liep en of zij wou kijken.
Daar aangekomen zag Olga de hond, strompelend op zoek naar voedsel
De hond is meegenomen en de dierenarts gaf aan dat de hond waarschijnlijk botkanker had en
aan het lijden was en dat Olga de hond moest laten inslapen.
Deze afspraak werd gemaakt en de volgende dag zou het gebeuren. De hond Nana genoemd is
met Olga mee naar huis gegaan om de nacht bij haar door te brengen.
Deze avond/nacht heeft Olga de hond leren kennen en besloten dat ze een tweede opinie wou
vragen voor Nana en de afspraak om haar te laten inslapen af te zeggen.
Olga is naar 2 andere dierenartsen/klinieken geweest en Nana is geopereerd. Haar besmette
been is geamputeerd en Nana krijgt op dit moment nog chemo kuren om dat de botkanker wel
een soort kanker is wat terug kan komen. Nana moet 6 keer een chemo sessie die per kuur 120
euro kosten. Wij hebben 240 euro overgemaakt naar Canis y Felis voor 2 sessies.
Inmiddels heeft ze 4 chemo’s gehad en nog 2 te gaan.
Nana heeft gelukkig geen bijwerkingen en ondervindt geen enkele hinder van de chemokuren.
Nana geniet van haar leventje en ook al is dit op 3 poten.
Volg hier de updates van Nana.

Blijf op de hoogte
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