Nieuwsbrief – mei 2018

Stichting Friends of Animals - nieuwsbrief mei 2018

Friends of Animals
In deze nieuwsbrief:







De kittens van El
Campo del Sur
Doorlinken naar
forum werkt niet
Adara met de pups
zijn nu veilig
Opbouw pallets
7 kittens gevonden
Facebookveiling

De kittens van El Campo del Sur
de El Campo del sur
In totaal 16 kittens zijn gered van de El Campo del sur. Kittens zonder moeder, achtergelaten
door dat de moeder waarschijnlijk is overleden want het leven is hard op de El Campo del Sur.

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

Doorlinken naar forum werkt niet
Het forum heeft zijn naam veranderd en i.p.v. sosforum.net is het actieforum.com geworden.
Het gevolg is dat de doorlinken naar het forum niet meer werken. De fosterhonden en
fosterkatten hun dagboekjes staan op het forum en die linken werken dus niet meer. (dit maken
we zo snel mogelijk in orde)
De dagboekjes van de honden en katten die bij de adoptie op afstand staan kun je via deze link
bekijken.
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Adara met de pups zijn nu veilig
Canis y Felis
Zwangere Adara was gedumpt/verlaten in een dorp vlakbij Canis y Felis. Ze zocht wanhopig naar
een veilig onderkomen om haar pups te wereld te brengen en ging in elke portiek staan
wachten of ze het huis in mocht. Helaas joeg iedereen zwangere Adara weg, ze werd nog gespot
door dierenvrienden en er is nog een oproep op facebook gedaan om onderdak voor haar te
vragen. Adara verdween uit zicht en een paar dagen later gaf ze het leven aan 8 puppys midden
in een veld in the middle of nowhere, ongeveer 5-6 km van het dorp waar ze was gespot.
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Adara werd gevonden door een wandelaar en die waarschuwde een meisje die soms met Canis
y Felis samenwerkt. Het meisje heeft Adara en puppy's gehaald en Adara en haar 8 puppy's zijn
nu veiling en wordt voor gezorgd. Voor 4 puppy's hebben zich al adoptanten gemeld en 4
zoeken nog een thuis.
Zodra Adara klaar is met zogen gaat ze naar de dierenarts voor een complete onderzoek,
vaccinaties, chip en sterilisatie. De pups zijn super schattig en zullen vast snel een thuis vinden,
Adara geeft hun de meeste zorgen want ze is een volwassen podenca ras en dit ras wordt
massaal gedumpt door de jagers als ze niet meer nodig zijn voor de jacht. Adara is dus 1 van de
velen en het zal moeilijk worden een thuis voor haar te vinden.
We moeten ook nog de uitslag van de bloedtesten bekijken want ze is gedumpt in het veld en ze
kan bv hartworm of leishmania ook nog hebben. Maar eerst mag Adara haar puppy's groot
brengen in een veilige warme plek waar goed voor ze wordt gezorgd.
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Opbouw pallets
Zondag 27 mei zijn we ondanks de hitte toch aan de slag gegaan in de opslag. In de opslag
stond al een halve pallet klaar met voer, (super bedankt Maarten!!) en zijn we de pallets
verder gaan opbouwen. Er zijn 3 pallets opgebouwd met goederen voor de honden en katten.
Deze blijven nog even staan omdat we woensdag verder gaan en er nog een paar pallets bij
zullen komen. Binnenkort vertrekt dus dit transport naar Spanje waar we weer veel honden
en katten gelukkig mee maken.

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.

7 kittens gevonden
LaPepa
Gisteren zagen ze opeens 2 kittens op de weg lopen. Ze zijn gaan zoeken of er nog meer kittens
waren maar bij een container werd het al duidelijk waar de overige kittens waren want het
huilen, miauwen ging door merg en been.
In een vuilniscontainer vonden ze onder een vuilniszak een schoenendoos met daar nog eens 5
kittens. In totaal zijn er 7 kittens van amper een maand. Deze kleintjes zijn nu in de opvang bij
LaPepa , we zullen proberen spoedig een pallet met goederen voor de katten die kant op te
sturen. Want deze rakkers hebben speciaal voer nodig en een lekker zacht mandje en krabpaal
zullen ze vast ook wel leuk vinden.
Op de foto een 'konijnenhok' waar de kittens in zijn vervoerd, ook deze hebben we met een
vorig transport meegestuurd en hij is dus dankbaar in gebruik genomen.

Facebookveiling
Op 6 juni begint weer de veiling op Facebook.
De opbrengst van de veiling wordt ingezet om de transporten met hulpgoederen te betalen.
Hou onze Facebook pagina in de gaten!
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