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Friends of Animals
In deze nieuwsbrief:
• Coronavirus
• Kleine rakker van de
straat gehaald
• Hulp gevraagd – er is
dringend voer nodig
• Mijita
• Zieke pup uit
dodingscentrum
gehaald
• Pastora, na 8 jaar
terug in de opvang

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.

Coronavirus
De hele wereld is in de ban van het coronavirus, ook Nederland k
reeg er mee te maken en we zijn in een unieke situatie beland.
Iedereen merkt de gevolgen ervan. Ook onze stichting heeft
maatregelen moeten nemen. Zo is het leeghalen van de
inzamelpunten opgeschort en het opbouwen van de pallets uitgesteld. Er zullen eerst geen
transporten met hulpgoederen naar Spanje kunnen.
Onze collega's in Spanje hebben ook last van de gevolgen en
proberen hun werk zo goed als het kan te doen. Nu Spanje op slot
en mensen thuis blijven betekent dit ook dat er bv geen donaties
van voer meer naar het asiel worden gebracht. Ondanks het risico
moeten de dieren soms met spoed naar de dierenarts, met
mondkapjes en gepaste afstand gaat dit door want de dieren
hebben ons in deze tijd ook hard nodig.. misschien nog wel meer
als anders.
Het coronavirus raakt ons op welke manier dan ook allemaal.

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.

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.

We wensen iedereen veel gezondheid, wijsheid en liefde toe in deze onrustige tijd.

Kleine rakker van de straat gehaald
Er kwam een melding op facebook dat iemand een pup op straat had zien lopen. Antonio is op
weg naar zijn werk gaan kijken en heeft de hond van de straat gehaald.
De hond bleek geen puppy te zijn maar is gewoon een kleine opdondertje. Hij heeft geen chip... en
tot op heden heeft nog niemand zich gemeld als zijn baas.
Het is wel zo een schatje.. je zou toch zeggen dat iemand hem moet missen., Nu is hij veilig bij
Aurora en als niemand hem komt claimen in de komende weken, dan zet Aurora hem ter adoptie.
De hond zal dan verder onderzocht worden en de bloedtesten krijgen.
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Hulp gevraagd – er is dringend voer nodig
Spanje heeft een lockdown. Deze maatregel wordt 30 maart nog meer aangescherpt want dan gaat
Spanje helemaal op slot, alleen mensen met een vitaal beroep mogen nog werken. De economie
wordt voor ten minste 2 weken helemaal stil gelegd.
Dit heeft grote gevolgen voor onze asielen. Er komen geen mensen meer langs om voer en andere
goederen voor de dieren te doneren. Er kunnen geen evenementen georganiseerd worden om geld
in te zamelen om bv een dierenarts te betalen, voer te kopen. Geen stands meer met goederen om
te verkopen op de markt... Hun inkomen is drastisch gedaald en de opvangen komen in de
problemen. De huur en overige vaste lasten moeten betaald worden en ook het voer voor de dieren,
dierenarts enz gaat door in deze verschrikkelijke tijd.
47 miljoen Spanjaarden moeten verplicht thuisblijven om verdere verspreiding van het virus te
voorkomen. Doordat Spanje op slot zit, zijn wij niet de gelegenheid om hun te helpen door een
transport met oa voer te sturen.
De overheid in Spanje staat toe dat vrijwilligerswerk, dat verband
houdt met de verzorging van dieren in opvangen en asielen,
doorgaat. Hierbij moet men zich wel aan de voorschriften
houden van: slechts 1 persoon ter plaatse, voldoende afstand
houden van mensen die ze kunnen tegenkomen.
Bovendien moeten, in het geval van dierenbeschermers zoals
asielen en opvangen, hun vrijwilligers geaccrediteerd zijn met
een certificaat van de vereniging/stichting. Dankzij dit certificaat
kan bv Olga van Canis y Felis elke dag naar de opvang om de
dieren te verzorgen en als het nodig is met ze naar de dierenarts
gaan. Als de politie haar aanhoudt moet ze dit certificaat kunnen
laten zien.
De vrijwilligers zijn hierdoor ook in staat om de kattenkolonies te bezoeken en zieke en gewonde
dieren op te halen. Maar ook voor elke vrijwilliger bestaat een grote kans op besmetting en buiten op
straat zijn is een heel groot risico.

Eén vrijwilliger van Canis y Felis is besmet
met het corana virus en heeft het in lichte
vorm. We hopen dat ze snel mag herstellen
en hier goed mag uitkomen. In huis blijven is
veiliger maar ondanks het gevaar besmet te
raken gaan ze op pad om de dieren te
verzorgen.
Het is verschrikkelijk wat er momenteel in de
wereld speelt en het is nog lang niet achter
de rug. Het zijn zware tijden voor iedereen.
We proberen allemaal zo goed als we
kunnen met dit drama om te gaan en te doen wat het beste is.
We weten dat iedereen wel wat anders aan zijn hoofd heeft maar toch willen we vragen of jullie
wellicht de asielen willen steunen. Ze hebben onze hulp zo hard nodig om bv voer voor de dieren te
kopen. De bodem raakt in zicht en er is eten voor de dieren nodig.
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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Sponsors
Elke bijdrage, groot of klein, is waardevol. Doneer snel en gemakkelijk via een tikkie.
https://tikkie.me/pay/7avinfpmu61e1b54m1j9?fbclid=IwAR3porQ4TG55X0VuJOAFdfbe0Pt75klXCY
daoxCJgsL9SWCINaA6CWr-Yqc
https://tikkie.me/pay/oid4qvk6fggi4ui09nnq?fbclid=IwAR0HeW_AQzu1t8gfrTXpdXOJ6NktuDli5CfL
CMngQS5T0E228TbdsDk8qvU
DGC Römer

GKV Hoofdkantoor
Via de bank is uiteraard ook gewoon mogelijk: Friends of Animals -IBAN: NL81 RABO 0108 4441 12 ovv Voer
We houden jullie op de hoogte. Pas goed op jezelf en wees voorzichtig.
BVB Media BV

UPDATE 31 MAART
Via de tikkies en bankoverschijvingen zijn er al veel donaties binnen gekomen - 31 maart - € 859,65
We hebben de volgende bedragen alvast over kunnen maken.
€ 100,00 - Misabel
€ 250,00 - Villa Felis
€ 250,00 - Aurora
€ 250,00 - Canis y Felis

Van Noord’s Dierenvoeders

Masquechuchos - We hebben het geld uit de voerproject potje overgemaakt naar Masquechuchos.
Een totaal bedrag van € 432,- waar ze 40 zakken van 20 kg - totaal 800 kg voer van kunnen kopen.
Zodra het voer is gekocht zullen er foto's worden gemaakt die we gelijk met jullie zullen delen.
Inmiddels is er van de donaties al wat voer gekocht.

Kunstenares Paula Collewijn

We houden jullie op de hoogte!! De (tikkie) actie loopt nog steeds, delen is ook een zeer grote
hulp!
Op onze website zijn meer foto’s en video’s te zien van het voer dat is gekocht van jullie donaties!

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

De Graankorrel
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Mijita
Op facebook werd een bericht geplaatst van een zwangere hond die in een veld verlaten zou rond
lopen. Dit bericht trok de aandacht van Canis y Felis omdat het bij hun in de buurt was. Helaas om
welke reden dan ook wilde de persoon die het bericht geplaatst had niet de exacte locatie aan
Canis y Felis geven, tevens klopte het door haar gegeven telefoonnummer ook niet.
Olga en een vrijwilliger zijn als een gek gaan lopen zoeken op verschillende industrieterreinen of ze
de hond ook konden vinden, het was een naald in een hooiberg. Gelukkig heeft in de tussentijd een
andere vrijwillige de bericht plaatser zo ver kunnen krijgen dat ze een telefoonnummer kregen van
een persoon die bij de hond was.. het bleek dat de hond zich in een andere stad bij een windpark
bevond. Waarom het zo moeilijk, vaag moest geen.. geen idee.. de hond is in ieder geval gered.
Mijita is 21 feb bevallen, 7 kleine mormeltjes... en ze doen het allemaal super goed. We hebben
ook de bloeduitslagen van Mijita binnen gekregen en ze heeft geen hartworm, leishmania, enz
enz... en is helemaal gezond. ... dus in eerste instantie alleen maar heel goed nieuws.

Helaas is Mijta een paar dagen later met spoed naar de dierenarts gebracht. Alles ging goed,
haar kindjes lagen heerlijk bij haar en opeens begon ze te trillen, had geen kracht meer en
raakte haar coördinatie kwijt en verstijfde helemaal.
Ze zijn in de auto gesprongen en onderweg is de dierenarts gebeld dat ze standby moesten
staan. Olga dacht dat Mijita in haar armen zou sterven en ze niet levend bij de dierenarts zou
aankomen. Gelukkig kwamen ze op tijd aan en heeft de dierenarts gelijk Mijita overgenomen.
Mijta had Eclamsie /puerperale hypocalciëmie - De dierenarts vertelde dat dit wel vaker
voorkomt bij honden die borstvoeding geven. Eclampsie (melkkoorts) is een aandoening bij
zogende honden die leidt tot zwakte, spierstijfheid, epileptische aanvallen en zelfs de dood. Het
wordt veroorzaakt door een laag calciumgehalte in het bloed.
Gelukkig waren ze op tijd, is er snel gehandeld en komt alles goed. Ze hebben een
calciuminfuus gegeven, een spier ontspanner om de bijwerkingen/pijn af te zwakken. Al snel
kon ze weer normaal ademhalen en Mijita kreeg weer controle over haar bewegingen.
In principe zou het goed nu zijn maar de dierenarts vertelde dat het van levensbelang is dat
Mijta niet meer haar babyi's gaat voeden. Als zij dit wel doet kan het weer gebeuren. Hoe triest
het ook is om haar van haar kindjes te scheiden, Mijta haar leven hangt er vanaf.
Dus aangezien de baby's nu 22 dagen oud zijn, vertelde de dierenarts dat dit geen probleem is.
Ze krijgen nu speciaal voer - Royal Canin Starter Mousse Mother & Babydog .Olga dacht dat het
wat meer moeite zou kosten om de puppy's aan dit voer te krijgen maar het was gelijk al een
succes en ze passen zich heel goed aan.
Lees verder op de volgende pagina.
Stichting Friends of Animals
van Royenlaan 4
8381 BP Vledder
Telefoonnummer voorzitter (Harriët); 06-534 32 966

info@friendsofanimals.nl
IBAN: NL81 RABO 0108 444112
BIC : RABONL2U
K.v.K – 01166505

Stichting Friends of Animals - nieuwsbrief maart 2020
Mijita en haar pups zijn nu gescheiden tot zij geen melk meer produceert, dan als dit volledig
weg is kan mams met haar kids weer herenigd worden.
De pups moeten elke dag 3-4 blikjes van die speciaal voer en
dit is een grote uitgaven. Mocht je een blikje van € 1.77 willen
doneren dan zou dit een super hulp zijn voor Canis y Felis. Wij
zullen dit geld overmaken zodat Olga het voer in Spanje kan
kopen - Friends of Animals - NL81 RABO 0108 4441 12 –
ovv puppy voer.
We houden jullie op de hoogte - Meer foto's en filmpjes >>>>
De kleintjes zijn nu een maand oud, gescheiden van hun moeder door zij Eclampsie (melkkoorts)
kreeg. Moeder maakt het goed en de kleintjes ook. Ze krijgen nu Starter Mousse
groeien als kool.
Het voer is een grote uitgave en dankzij de donaties van afgelopen maand konden weer wat
blikjes gekocht worden. Super bedankt lieve donateurs!! Updates van de kleintjes >>>>

Zieke pup uit dodingscentrum gehaald
Ares, 6 maanden oud .. een puppy als zoveel puppy's die ronddwaalde in de stad op zoek naar
eten, naar een knuffel. Een paar weken geleden werd Ares van de straat gehaald door
medewerkers van het Athisa Animal Center ( zogenoemde dodingscentrum). Na een paar dagen
in dat asiel kreeg hij de symptomen van het parvovirus en werd erg ziek.
Hij werd snel verplaatst naar de ziekenboeg en het leek iets beter te gaan. Ares kon niet terug
naar het asiel want die zat inmiddels vol en met oog op besmetting werd hij niet meer
toegelaten en was er geen ruimte meer voor de kleine rakker.
Er werd contact opgenomen met Canis y Felis en zo kwam pup Ares 2 weken geleden bij Canis y
Felis terecht. Ares kwam apart te zitten en werd goed verzorgd.
Ondanks de inspanningen is Ares nog steeds niet goed hersteld. Hij komt niet aan, heeft geen
energie, en geen eetlust. Afgelopen dinsdag wilde hij niet meer eten en toen is besloten dat het
tijd werd dat Ares terug gaat naar dierenarts. Daar zagen ze dat hij koorts had en de kans op
uitdroging was aanwezig. Hij werd dus opgenomen en kwam aan het infuus, kreeg medicatie en
een speciaal dieet. Er werd ook bloed afgenomen voor een algemene analyses. De volgende dag
was hij levendiger en kreeg wat eetlust. De dierenarts gaf een akkoord dat Ares weer terug naar
de opvang kon.
Helaas waren de analyseresultaten niet goed. Ondanks dat hij negatief getest is op de standaard
ziekte testen heeft hij zeer hoge witte bloedcellen (symptoom dat hij beïnvloed werd door een
secundaire infectie als gevolg van immunoonderdrukt door parvovirus); en zeer lage albumine,
in 1.7 (bij minder dan 2 wordt het al noodzakelijk geacht plasmatransfusie te maken).
Lees verder op de volgende pagina.
Stichting Friends of Animals
van Royenlaan 4
8381 BP Vledder
Telefoonnummer voorzitter (Harriët); 06-534 32 966

info@friendsofanimals.nl
IBAN: NL81 RABO 0108 444112
BIC : RABONL2U
K.v.K – 01166505

Stichting Friends of Animals - nieuwsbrief maart 2020
Ares moet dus een plasmatransfusie en die is gepland op dinsdag 17 maart. Deze heeft Ares echt
nodig om de nasleep van parvo te overwinnen die bijna zijn leven beëindigde.
Deze plasma transfusie kost 200 euro, de kosten die al gemaakt zijn voor Ares bedragen 207
euro. In totaal staat er een open schuld bij de dierenarts van bijna 500 euro.
Canis y Felis vraagt hulp voor deze kosten. Hun uitgaven zijn mega want met zoveel honden en
katten heb je nooit een reserve potje staan die onvoorziene kosten kan dekken. Hulp is hard
nodig.. waardevolle hulp.. hulp die dierenlevens redden.. help je mee?
Elke donatie groot en klein is meer dan welkom. 500 euro is nodig om de rekening bij de
dierenarts voor Ares te betalen, help je ons mee? Friends of Animals - IBAN: NL81 RABO 0108
4441 12 - ovv Canis y Felis
Meer foto's en filmpjes
van Ares >>>

Pastora, na 8 jaar terug in de opvang
In 2012 zag Antonio de hond bij een drukke rotonde en heeft
haar van de weg geplukt. Pastora had geen chip, geen baas en
kwam in de opvang bij Aurora. Ze was toen ongeveer 1 jaar oud.
Mooie Pastora werd geadopteerd en verhuisde naar Valencia. Er
was af en toe nog contact met de adoptant en dan ontvingen ze
een leuke foto van haar. Maar eergisteren... 2020.. De
adoptanten namen contact op met Aurora want de hond moest
terug. Pastora is er 8 jaar geweest en nu moest ze weg. De reden
... ze werd ouder (is nu 9 jaar) had meer zorg nodig, last van haar
gewrichten, poten en die zorg wilden ze niet op zich nemen.
Antonio en Aurora hebben de hond opgehaald, dit stilzwijgend
want eerst zorgen dat je de hond veilig in je handen hebt voor je
ontploft en je je kansen verspeelt. Pastora herkende Antonio en
Aurora gelijk. Het is zo triest.. haar blik... en tja gewoon niet
begrijpen dat dat ze nu als oud vuil gewoon gedumpt wordt.
Na 8 jaar zomaar je hond weg doen omdat ze ouder wordt en
extra zorg nodig heeft, echt niet te begrijpen. Pastora is nu veilig
maar.. ze is erg fel op katten en kan dus niet bij Aurora thuis in de
opvang blijven. Ze zal naar het perceel moeten waar de andere
honden ook verblijven. Hopelijk gaat dit goed en komt er heel
snel een adoptant of pleeggezin voor haar zodat ze lekker warm
in een huis kan wonen. Deze kleine meid is op afstand te
adopteren.

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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