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Hulp gezocht voor het
laten helpen van 4
poezen en 5 katers
Ook hulpgoederen voor
de honden en katten van
Canis y Felis
Sinterklaasactie
Dierengezondheidscentrum Römer
Donaties
Facebook veiling

Hulp gezocht voor het laten helpen van 4 poezen en 5 katers
Villa Felis
Bij Villa Felis verblijven op dit moment 9 ongeholpen katers/poezen, ze hebben nu de leeftijd
dat ze geholpen kunnen worden. Helaas door de financiën is Victoria niet in staat ze te laten
helpen en vroeg ons of we misschien konden helpen want dit is zo verschrikkelijk belangrijk dat
het gebeurd zodat er geen vermeerdering plaatst kan vinden.
4 poezen en 5 katers - De castratie van een poes kost 70 euro en van een kater 40 euro. In
totaal is het bedrag van 480 euro nodig om ze allemaal te laten helpen.
Deze poezen/katers zijn door Victoria gered, van de straat.. ziek uit een kolonie gehaald.
Bobi,Carey,Tom en Pitu werden gedumpt in een gesloten plastic zak om te sterven.
Victoria heeft met liefde deze dieren opgevangen, verzorgd, opgelapt en de zorg gegeven die ze
nodig hadden. Nu vraag ze ons om hulp omdat ze de castraties niet alleen kan bekostigen.
Kunnen wij haar hierbij helpen?

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.

Donaties voor dit castratie project zijn meer dan welkom. De donaties mogen gedaan worden
voor een bepaalde poes, kater en we zullen de namen van de donateurs erbij schrijven. Zo kan
iedereen helpen met het laten castreren van een kater of poes en hoe geweldig is het om te
weten dat je met een donatie mee helpt om het dierenleed een halt toe te roepen.
Helpen met een donatie? Dit kan op IBAN: NL81 RABO 0108 4441 12 BIC : RABONL2U tnv
Friends of Animals te Vledder ovv castratie met de naam van het door jou gekozen dier.

v

Kater Mambru, Santi, Peti en poezen Carey, Mia, Nora, Sol zijn inmiddels gesponsord en
kunnen geholpen worden.
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Ook hulpgoederen voor de honden en katten van Canis y Felis
Sponsors

DGC Römer

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV
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Van Noord’s Dierenvoeders

Sinterklaasactie Dierengezondheidscentrum Römer
Wisten jullie al dat bij Dierengezondheidscentrum Römer een sinterklaas inzameling is voor
Friends of Animals?
Hoe geweldig is dit, de decembermaand gaat een feestmaand voor onze dieren in de asielen
worden!
www.dgcromer.nl

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

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

12 november kwam Karin Rollé met een auto vol voer en een dieren weegschaal uit Alkmaar
naar Ruinen om te lossen.
De auto was aardig doorgezakt en ook geen wonder want een gele bak van 1000 liter is
gevuld met hondenvoer wat in haar autootje zat. Ook de prachtige weegschaal die we
gedoneerd hebben gekregen van Dierenartsen De Mare te Alkmaar staat nu in onze opslag.
De opslag is intussen tijd wat bij gevuld want Kai Puschmann is komen lossen met prachtige
donaties van o.a. Annelies.
Maarten heeft Raalte leeg gehaald en had zelf nog grote zakken kattenvoer gedoneerd, dank
je wel!
Het begin is er al weer en als al onze inzamelpunten leeg gehaald zijn dan kunnen we
misschien nog voor de kerst wat pallets naar Spanje sturen.

Facebook veiling
Deze maand was er de Facebook veiling! We hadden erg veel leuke artikelen waar iedereen
op kon bieden. En wat is er fanatiek geboden zeg. Bedankt allemaal!
De veiling is inmiddels gesloten en alle winnaars hebben of krijgen hun aanwinsten
binnenkort thuis gestuurd.
De voorlopige eindstand van de veiling is…… € 3.157,00!

Blijf op de hoogte
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