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2 pallets met voer gedoneerd door Stichting ARPA
WHOW!! Stichting ARPA Nederland doneert 2 pallets met voer!! Stichting ARPA Nederland.
ARPA staat voor Asociation Ronda Protectora de Animales, een opvang voor honden en katten
in Ronda in het zuiden van Spanje. Zij ondersteunen deze opvang met hulpgoederen en met
adopties. Stichting ARPA is een stichting met een groot dierenhart en helpt waar ze kunnen
helpen.
Ook wij mochten hulp en steun van Stichting ARPA ontvangen. We ontvingen een mega donatie
aan voer!! Niet kregen we alleen en hele lading voer maar dit werd zelfs gelijk al op pallets
gezet. Op elke pallet staan 36 bannendozen gevuld met voer en elke pallet heeft 6 vuilniszakken
met handdoeken. Hoe geweldig is dit!!
Ons transportbedrijf, tevens het transportbedrijf van ARPA zal onze pallets daar weg halen en 1
pallet is naar naar Aurora López Manzano gegaan en de ander pallet is bij Misabel Diaz bezorgd.
Een hele grote dank je wel aan vrijwilligers, medewerkers van Stichting ARPA Nederland.
Later in deze nieuwsbrief een bericht met foto’s dat het transport is aangekomen.

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.

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.
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Blokhut kan ingericht worden
50% actie de blokhut - De binnenkant is geverfd en ook de vloer zit in de lak. Er worden nog wat
legplankjes aan de wanden gemaakt en de krabpalen kunnen in elkaar gezet worden en worden
geplaatst. De katten moeten nog even geduld hebben maar het duurt u niet lang meer.

Nero van de straat gehaald met grote wond
Dit is Nero, in een WhatsApp-groep uploadde iemand een foto van hem, alleen op straat,
hinkend met één been (eerst dachten we dat hij overreden was), en erg vies en mager. De
volgende ochtend ging een van onze vrijwilligers hem 's ochtends als eerste zoeken (aangezien
hij er' s nachts niet was toen we hem gingen zoeken). We brachten hem snel naar de
dierenkliniek, waar we konden verifiëren dat de kreupelheid van zijn been niet te wijten was aan
een breuk, maar aan een grote beet van een andere kat die erg geïnfecteerd was geraakt. Hij
moest worden opgenomen met infuus omdat hij erg uitgedroogd was, en met antibiotica,
ontstekingsremmers en pijnstillers.
Zondag 21 maart belde de dierenarts Olga om te vertellen dat Nero al gehydrateerd was en heel
goed at, en dat we zijn kuren thuis konden voortzetten. Olga heeft hem opgehaald en nu is Nero
bij haar thuis Van Nero bij Olga in huis zijn nog geen foto's omdat hij bang is en als hij Olga ziet
binnenkomen, verstopt hij zich. Beetje bij beetje zal ze zijn vertrouwen winnen en komt het wel
goed met Nero.
We wachten nog op de uitslagen van zijn analyses en tests - Filmpjes van Nero

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.
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 & april 2021
Sponsors

BVB Media BV

Vrienden van F.o.A

Dierenartsen Lelystad
Kempenaar

Dierenkliniek Nieuw Houten

DGC Romer

Gaspar uit het dodingscentrum gehaald
De dierenarts van de perrera belde naar Olga om hulp te vragen voor Gaspar. Hij was vol met
parasieten, ernstig ondervoed in de gemeentelijke asiel binnengekomen. In de dagen dat hij in
de gemeentelijke kennel was, was hij er niet in geslaagd om iets aan gewicht aan te komen en
gezien zijn afkomst (ze waren erachter gekomen dat Gaspar van een herder was die hem ziek
en zwak gedumpt heeft omdat hij niet meer geschikt was voor het werk) vermoedden ze dat
Gaspar zeker besmet zou zijn met filaria of leishmania of beide, dus namen ze bloed om het te
testen, en de vermoedens van de gemeentelijke kennel dierenarts werden bevestigd door
positief te testen op beide ziekten En dat was het moment waarop de dierenarts van de
gemeentelijke kennel Olga belde om hulp te vragen, aangezien in zijn staat en bij die ziekten
(waarvan de behandeling niet betaalt voor de gemeentelijke kennel), zou hij zeker sterven in
het dierenverzamelcentrum.
Dus, zoals altijd als de dierenarts van de gemeentelijke kennel Olga om hulp vroeg voor zo'n
ernstig en dringend geval, wordt gezegd dat ze het dier naar Canis Y felis kunnen brengen....
ondanks het feit dat het, gezien hun economische situatie van de afgelopen maanden, erg
moeilijk zou worden gezien de financiële kosten van zijn veterinaire uitgaven. Maar als je de
foto’s ziet en van de hond afweet dan kun je toch niet weigeren
Gaspar is voor controle bij de dierenarts geweest en er is bloed afgenomen om een algemene
analyse te doen en de toestand van zijn organen te bekijken voordat ze begonnen met de
behandeling van ziekten (aangezien, afhankelijk van de toestand van zijn organen, een protocol
zal moeten worden gevolgd of een andere). Zijn organen lijken in orde maar de dierenarts
heeft veranderde waarden van de galblaas gezien die verdacht lijken, en daarom hebben we
morgen een afspraak om te doen een echo. Updates van Gaspar zullen we op het forum
plaatsen - Ook is Gaspar op afstand te adopteren >>>>>>>

Eemland Diervoerders

De Graankorrel

Van Noord’s Dierenvoeders

Pets Place Seinhorst
te Hilversum

Kunstenares Paula Collewijn

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 & april 2021
Pallets aangekomen
Eind maart zijn er drie pallets volgepakt en door het transportbedrijf opgehaald. 1 pallet voor
Misabel Diaz en 2 pallets voor Moreno Vilar Yazmina zijn inmiddels aangekomen.
Antonio heeft de pallets opgehaald ook die voor Misabel want alles moest even snel snel
vanwege de avondklok. Misabel haar vader is gekomen om ook even te helpen met overladen.
De goederen voor Misabel heeft Antonio naar Misabel gebracht en toen naar huis waar hij
samen met Aurora hun eigen goederen ook nog onderdak moest brengen.
Antonio en Misabel haar vader hebben hun kracht training gehad want 64 dozen gevuld met
kuipjes/blikjes natvoer.. dat weegt erin. Op de foto Antonio helemaal uitgeteld op de grond.
De honden weten het al en zijn niet bij de dozen weg te krijgen ook Kat Arwen zit al heerlijk te
snoepen van een gekneusde kuipje.. Op de laatste foto een hele blije Misabel en haar vader.

Moreno heeft ook APAC een aantal donaties gegeven.
Apac: " Vandaag zijn we super enthousiast wakker
geworden om onze talisman Moreno Yazmina te
bezoeken die al dit lekkers aan ons heeft geschonken
dankzij Friends of Animals, bedden, kooien die we zo
hard nodig hadden en een verscheidenheid aan
speelgoed en snoep voor de harige.
Ook de honden van Los amigos de Bingo hebben
donaties uit het transport van Yazmina gekregen. Zo
heerlijk om te zien dat donaties worden verdeeld en
samenwerken de beste resultaten geeft.

Berichtje van Moreno Vilar Yazmina
n.a.v. het transport
Gisteren was een hele spannende
dag, gisteren kon ik niet
communiceren omdat ik erg laat
thuis was aangezien ik geen trailer
of busje heb. Er waren veel ritten
nodig om deze geweldige donaties ,
dankzij Friends of Animals te
verplaatsen. Ik ben enorm
enthousiast en overweldigd zelfs,
het is de eerste keer dat ik dit
prachtige geluk heb gehad en ik kan
het niet eens geloven.
Sommige producten zijn gedoneerd
aan collega ' s die een beetje hulp
nodig hebben en ik denk dat we
elkaar helpen. Voor het @APAC
partnerschap en hun nieuwe
opvangproject, voor Asociación
Somos su Voz Mundo Bull die altijd
dekens nodig heeft en voor Los
amigos de Bingo die mij altijd helpt.
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Twee moederloze kittens
Olga kreeg melding dat er in een veld kittens lagen zonder moeder. Ze zijn gelijk heen gereden en
hebben 2 kittens gevonden. De kleintjes lieten goed van zich horen want ze hadden reuze
honger. Geen nestje.. geen mams.. gewoon 2 kittens gedumpt in een veld. Gelukkig zijn ze nu
veilig en hopelijk redden de kleintjes het. Meer video's en de updates zullen we op het forum
plaatsen >>>>

Voorbereidingen volgend transport
Het was even zwoegen en zweten maar 7 pallets staan klaar om naar Spanje te vertrekken.
Marijke Lam, Sandra Veldhuizen en Harriet kregen hulp van Yvon van Baalen en Carin Marijs.
Met deze extra hulp werd het een stukje gemakkelijk en de tempo zat er goed in.
7 pallets gevuld met goederen voor de honden en katten. Hier gaan we zoveel dieren blij mee
maken. Voer, medicijnen, manden, dekens, speelgoed, riemen, kammen enz enz.
Maar ook voor de asielen schoonmaak en wasmiddelen en gereedschap. Het is gewoon teveel
om op te noemen zulke mooie prachtige donaties hebben we weer gedoneerd gekregen.
We sturen deze keer 3 pallets moet goederen voor de katten naar Villa Felis, 3 pallets gaan naar
APAC en 1 pallet gaat naar Protectora De Animales Canisyfelis
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50% actie
Ook dit jaar mogen we deelnemen met de 50% actie
georganiseerd door de Samenwerkende Dierenclubs. Vanaf
zaterdag 15 mei a.s. gaat de 50% actie weer van start en hij
duurt tot en met 31 mei 2021.

4 kittens langs de weg
Deze 4 kittens lagen vlak bij een weg in de berm. Een vrijwilliger van Villa Felis vond ze toen ze
aan het wandelen was. De kittens zijn zo uit een auto gezet, gedumpt. Gelukkig zijn ze op tijd
gevonden. De kleintjes zijn nu bij Victoria van Villa Felis, ze eten goed en hopelijk herstellen ze
snel. In ieder geval nu veilig en op een plek waar ze wel welkom zijn.
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