Nieuwsbrief - mei 2017

Stichting Friends of Animals - nieuwsbrief mei 2017

Friends of Animals
In deze nieuwsbrief:






Twee pups gered
Nieuw asiel – Hogar
Abueletes Peludos
Voerproject
Castratieproject
Facebook veiling juni

Twee pups gered
Canis y Felis
Deze twee puppy’s zijn uit een veld gered waar ondanks dat er een eigenaar was ze geen zorg
en aandacht kregen. Hun toestand was zo verschrikkelijk dat Canis y Felis in heeft in gegrepen.
De bedoeling was dat ze de dieren gingen ontvlooien, inenten de honden terug zouden doen en
dan foto’s verspreiden voor de adopties.

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.

Maar toen ze kwamen en de honden zagen… vol met vlooien en bolle buikjes van de parasieten,
veel te mager omdat er niets te eten was. De kleintjes waren zo hongerig , naast hun ‘ren’ stond
een kippenhok en er zat een kier naast de deur… toen de vrijwilligers kwamen waren zaten ze
een kip te eten die ze hadden gedood. De vrijwilligers wilden de honden vangen maar die
gierden en krijsten het uit, ze waren doodsbang. Waarschijnlijk zijn ze goed gestraft toen ze de
kip te pakken hebben genomen door de eigenaar. De kleintjes zijn meegenomen, naar de
dierenarts gebracht voor een algemene controle. Ze zijn ontdaan van de duizenden vlooien en
ontwormd. Inmiddels hebben ze hun eerste vaccinatie, chip en paspoort. Ze zijn dus niet meer
terug gebracht en verblijven nu bij Canis y Felis.
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Op 19 mei zijn de pups naar de dierenarts geweest
en hebben ze hun paspoort gekregen, een chip,
de inentingen en voor de tweede keer een
wormkuurtje. Het gaat super goed met de boefjes
en met zulke looks zullen ze vast snel een baasje
vinden.
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Nieuw asiel – Hogar Abueletes Peludos
We kregen een email van vrijwilliger met de vraag of we Hogar Abueletes Peludos misschien ook
konden helpen. Jamie kent ons via Canis y Felis waar ze hond Duna heeft geadopteerd. Jamie is
vrijwilliger bij Hogar en met hun 40 honden hebben ze hulp nodig. Dankzij al die lieve donateurs
die goederen aan ons doneren konden we 2 pallets met hulpgoederen opbouwen waaronder
veel hondenvoer en naar Hogar sturen.
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We stellen Hogar voor: In 2009 werd Hogar abueletes Peludos opgericht door Matias. Matias
heeft een groot dierenhart en kon het leed niet langer aanzien. Hij nam gewonde honden op en
als ze beter waren zocht hij een nieuw thuis voor ze. Er kwamen meer en meer honden
gemiddeld zitten er 40 honden bij Hogar abueletes Peludos in de opvang. De honden hebben
het huis en de tuin tot hun beschikking en kunnen zich vrij bewegen de hele dag. De nieuwe en
gewonden honden hebben een aparte kamer waar ze eerst mogen herstellen en bijkomen en in
quarantaine kunnen blijven. Ze huurden 2 percelen naast elkaar voor de dieren, in overleg met
de eigenaar mochten ze de 2 parelen samenvoegen en is alles samengevoegd zodat het 1 grote
ruimte is. De organisatie krijgt geen subsidie of andere steun en is afhankelijk van donaties en
giften. Onze eerste hulp aan Hogar is het sturen van hulpgoederen en voer.

Van Noord’s Dierenvoeders

Kunstenares Paula Collewijn
Pup Pablo kwam met zijn 9 jarige mams in het asiel en Pablo is dolgelukkig met zijn nieuwe
huisje uit Nederland.

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum
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Voerproject
Aurora
De honden hebben nog een mooie voorraad maar het kattenvoer was op. Aurora vroeg of we
misschien konden helpen want ze staat voor grote uitgaven. Veel katten moeten binnenkort
hun inentingen, sommige nog een chip en rabiës inenting en dit kost veel geld.
Dankzij het voerproject konden wij hier een handje bij helpen. Aurora is zo ontzettend blij en
dankbaar voor de hulp en steun die ze van ons mag ontvangen.

SOS Callejores
Ook voor Raquel steun uit het voerproject potje. De medische kosten zijn de laatste tijd zo hoog
dat er geen geld meer is voor 'luxe' natvoer. We hebben dankzij het voerproject potje maar
liefst 1209 zakjes natvoer bij Raquel laten bezorgen. Raquel is dol gelukkig met deze steun maar
de katten nog meer want het was smullen voor ze.

Masquechuchos
Ook de 80 katten van Masquechuchos zijn verwend dankzij
het voerproject en we hebben 108 kg kattenvoer laten bezorgen
bij het asiel.

Khatucai
En ook Khatucai kon een hele lading natvoer
voor de katten krijgen dankzij het voerproject.

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

Castratieproject
Michel Rescue Dogs
Niet helpt Michel alleen honden maar ook de andere dieren laat hij niet aan hun lot over.
Zo ook dit zwerfkatje die op de hulp van Michel kon rekenen. Deze poes werd gevangen en
kon dankzij onze castratieproject gelijk geholpen worden. We hebben het geld naar Michel
over gemaakt. Dat waren de ontwormingspillen en de antivlo/teek middel zodat Odin daar
snel van bevrijd was.

Veiling juni op Facebook - Save the date!
Om alvast in je agenda te zetten...
Veiling Friends of Animals start op 10 juni en sluit op 17 juni om 20.00.
We zullen 9 juni de link van de Facebook pagina t.z.t. op de website vermelden.

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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