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• Nog een paar dagen
en dan gaat de veiling
van start!

8 katten zijn onder de hoede van Victoria genomen
28 april heeft Victoria 3 kittens en een moeder meegenomen uit de kolonie waar ze voor zorgt.
Deze kolonie bevind zich in een zeer verlaten vies gebied. Ook zijn daar veel honden die op zoek
zijn naar voedsel en het voer van katten kolonie opeten.
De moeder was bevallen in een kartonnen doos die Victoria een jaar geleden had geplaatst.
Victoria zag de kittens op de dag dat ze werden geboren. Ze moest eerst de moeder vangen en
dat ging nogal moeilijk. Victoria moest de kittens dus laten zitten tot dat mama gevangen was en
gisteren 28 april is het gelukt. Ze zat samen met nog een ander kat in de vangkooi. Beide katten
en de kittens zijn meegenomen naar Villa Felis.
Victoria heeft nog 3 katten uit de kolonie meegenomen, ze waren allemaal zwanger. Deze dames
zijn gelijk gecastreerd en herstellen nu bij Villa Felis. Foto's hiervan volgen nog
Updates zullen we op het forum plaatsen.

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.

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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4 pallets
5 mei was het opbouw team weer aanwezig in de opslag en er is weer veel werk verzet. Deze
keer hebben we ons zelf verwend met een lekkere lunch en een sorbet na, dit hadden wel wel
verdiend.

Sponsors

Vier pallets zijn opgebouwd.
De dames hadden ook wel zin om even op vakantie naar Spanje te gaan maar werden op tijd
gesnapt als verstekeling en zijn uit de mega grote bench geplukt.
Sandra kon met pijn en moeite de heerlijke orthopedische bedden met traagschuim loslaten..
want die zaten lekker....
DGC Römer

Op woensdag 22 mei zijn er pallets aangekomen bij Canis y Felis.
De 2 pallets met goederen voor Aurora zijn ook afgeleverd. Heel veel voer maar ook de
geweldige nieuwe krabpalen. Het is nog uitzoeken geblazen en sorteren maar de dieren zijn nu
al aan het genieten. Hoe geweldig is dit!.. Super toch!!

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV

v

Van Noord’s Dierenvoeders

Kunstenares Paula Collewijn

Het hondenhok is in gebruik genomen
Het mooie hondenhok die Maarten heeft gemaakt staat op de plek van bestemming. Het hok is
al in gebruik genomen en ze vinden hem geweldig!!!!
Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum
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Kofferbak verkoop Vledder 11 mei
Zaterdag 11 mei was er weer een kofferbak verkoop van 9.00 - 12.00 in Vledder. Sandra
Venema en Esther hadden hulp van Jo en Ifran. Met hun vieren deden ze hun best om de
spullen aan de man te brengen, keuze was er in ieder geval genoeg. Ze hebben hun best wel
gedaan want voor maar liefst 107 euro is er verkocht. Super bedankt mensen!!

Dag van de hond
Dag van de hond in Oude Pekela. Ook dit jaar organiseerde de Pekelder Windhonden Ren Club
(P.W.R.C) een dag van de hond
Friends of Animals mocht er ook met een kraampje staan die bemand werd door Johanna
Komies. Johanna had buiten de informatie stand ook een leuke loterij met prachtige prijzen die
door donateurs/sponsors zijn gedoneerd, hiervoor nogmaals SUPER BEDANKT!
Het was helaas niet druk op het evenement maar ondanks dat heeft Johanna toch nog voor 58
euro aan loten verkocht. Een geweldige opbrengst die we aan de transporten zullen besteden.

Voerinzameling Alkmaar
Zaterdag 25 mei hielden karin Rollé en Heidy Breed een voerinzameling bij de Pets Place te
Alkmaar.
Het was een rustige dag maar ondanks dat hebben ze toch nog een mooie lading voer voor de
dieren mogen ontvangen. Top dames geweldig!!
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12 kittens gered van de El Campo del Sur
Na een paar weken wachten zijn de vrijwilligers dit weekend naar de El Campo del Sur gegaan
om de kittens te controleren en te zien of ze al gescheiden konden worden van hun moeder.
Maar liefst 3 nestjes – totaal 12 kittens zijn er gevonden. 7 poesjes en 5 katertjes.
De kittens zijn meegenomen want ze zaten vol met vlooien en teken plus waren ze allemaal erg
bang en hongerig. De 12 verblijven nu van nood in Olga haar badkamer en ze hoopt dat er snel
pleeggezinnen voor deze kittens worden gevonden.
Updates van de kleintjes zullen we op het forum plaatsen.

Kenneldelen voor Aurora
Van Jan en Jaqueline ontvingen we een geweldige donatie. Prachtige kenneldelen, totaal 8
meter lang. 2 delen zijn 3 meter lang en 2 delen van 1 meter waarvan 1 met deur. Deze
kenneldelen zijn 1.70 hoog en helemaal ook nog bekleed met gaas.
Aurora haar grote wens was om ooit een scheiding te kunnen maken zodat de honden niet bij
de katten kunnen en die dus meer ruimte hadden. Nu konden we Aurora haar wens dankzij
deze geweldige donatie in vervulling laten gaan.
De bovenkant wordt zo gemaakt dat de katten er ook niet uit kunnen en die krijgen dus een
geweldige speelruimte erbij.
De kenneldelen stonden in Duiven en onze geweldige topper Maarten heeft voor ons de
kenneldelen opgehaald en naar de opslag gebracht. Op de terugweg heeft hij ook nog
Apeldoorn aangedaan en de grote donaties bij Nanja opgehaald.
Binnenkort zullen we de kenneldelen, als de financiën het toelaten, naar Aurora toesturen
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Opbrengst 50% actie
We vroegen om hulp want die hadden en hebben we heel hard
nodig om de transporten door te laten gaan. Zoveel lieve
dierenvrienden gaven gehoor aan onze oproep en deden een
donatie om het transport potje te vullen.
De opbrengst van de actie is € 2.003,00 excl 50%. Het is
geweldig dat zoveel lieve mensen achter ons staan en ons
steunen. We hadden nooit durven dromen dat er zoveel geld
binnen kwam. Met deze opbrengst kunnen we heel wat pallets
weer naar Spanje sturen.
Wij maar vooral de honden willen jullie heel hartelijk bedanken
voor jullie hulp en steun. JULLIE maken het verschil voor deze
honden en dankzij jullie kunnen we een tijdje blijven rijden.
Het transport is echt heel belangrijk en onmisbaar voor onze
asielen. Daarom hebben we besloten op advies van een
donateur om van het transport potje ook een project te maken.
Net als bij de adoptie op afstand over het voer project.. zo zal
ook het transport een project worden.
Men kan sponsor hiervan worden en maandelijks een bedrag
doneren of eenmalige donaties klein en groot zijn meer dan
welkom aan dit project. 150 euro is een pallet en we zullen de
Nog
eenenpaar
dagen
gaat
de veiling
van start!
donaties
aantal
palletsen
ookdan
in het
project
op de site
vermelden. (het project >>>)
De laatste items worden op de veiling pagina gezet want bijna is het zover. Onze juni veiling
gaat donderdag 6 juni van start. De veiling duurt 10 dagen en sluit op zondag 16 juni om
20.00. De pagina op facebook wordt op woensdag 5 juni 20.00 openbaar gezet zodat
iedereen alvast even kan neuzen.
Klik hier voor de link naar de pagina op Facebook.
De link werkt pas als de groep op 5 juni openbaar is gezet. Sla hem dus al vast op.. en
hopelijk tot dan!!

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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