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Voerproject
150 kg Kattenvoer voor Villa Felis
Normaal maken we het geld van het voerproject over
naar Spanje en kunnen ze hier voer voor kopen. Dit
scheelt ons transportkosten en is dus in verhouding
goedkoper dan hier het voer te kopen.
Alleen nu had pets place het kattenvoer wel heel
goedkoop... 0.99 ct de kilo, omdat we toch al met een
transport bezig zijn voor Villa Felis hebben we 150 kg
kattenvoer gekocht. Dit kon dus dankzij de sponsors
van het voerproject.
Ook deze 15 zakken kattenvoer van á 10 kg zullen
met het transport naar Villa Felis meesturen

Plaats je wel eens een
bestelling bij Zooplus?
Van elke bestelling die
via onderstaande banner
wordt gedaan, krijgen
we 3 - 5 % provisie en zo
v de dieren.
help je ons,

Twee pallets aangekomen bij La Pepa
Twee pallets met hulpgoederen hebben we naar Santuario Refugio La Pepa gestuurd. We weten
dat ze zo ongelofelijk blij er mee zijn. Maar ook de dieren.. want de foto's komen binnen en dan
zie je een hele blije Zuria met haar nieuw knuffeltje, zie dat bekkie
Laura en Rumba met hun nieuwe jasje. Een heerlijke kussen om te liggen... De foto's laten zien
hoe blij en dankbaar ze zijn met onze hulp. Lieve donateurs dank jullie wel dat jullie dit mogelijk
maken.
Meer foto's

.

.

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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Opbrengst Facebook veiling
De voorlopige eindstand, de definitieve uitslag zullen we bekend maken als alles is afgerond.
trommel geroffel..... De 'voorlopige' opbrengst is € 2.718,00.
Dit is een super mooi bedrag waar we weer veel dieren mee kunnen helpen.

Sponsors

We willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie deelname aan de veiling. Dankzij jullie
krijgen straks een groot aantal honden en katten het een stuk beter.

DGC Römer

Ook een hele grote dank aan de mensen die iets hebben gedoneerd voor de veiling. Een
speciale dank voor Yvonne, niet alleen maakte ze mega veel leuke houten items voor de
veiling maar Yvonne zorgt er ook voor dat iedereen een bericht krijgt, zorgt dat het
adressenbestand bij me komt enz. enz. Thanks!!!
Sandra Venema en Esther dank jullie wel voor het helpen
inpakken en Ina ook nog bedankt voor het helpen met afsluiten

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV

v

Van Noord’s Dierenvoeders

Kunstenares Paula Collewijn

Lieve mensen super, super bedankt, namens ons maar vooral
namens de dieren.
Inmiddels hebben we gelijk wat van 'jullie' geld uitgegeven en het resterende bedrag van
1166 euro ( incl. ontvangen donaties) naar Canis y Felis overgemaakt zodat de container voor
de honden gekocht kan worden en die deze winter een warm en droog onderkomen hebben.
Dank jullie wel!

Sinterklaas actie DGC Hilversum
Het is weer zo ver! Sinterklaas is weer in het land en overal worden verlanglijstjes gemaakt en
bekeken. Overal, maar niet in Spanje, want daar moeten ze het natuurlijk zonder Sinterklaas
doen. Hij kan maar op één plaats tegelijk zijn. Al lijkt het wel eens anders, als je rond 5
december door ons land rijdt.
Vorig jaar hebben we het met succes omgedraaid: we hebben geen cadeaus gegeven, maar
gevraagd! Voor Friends of Animals, een vrijwilligersorganisatie die zich ten doel stelt de
leefsituatie van dieren in Spaanse dierenasiels te verbeteren. Wij kennen mensen die zich
hiervoor inzetten persoonlijk en weten dat de goederen (en eventueel financiële donaties)
goed terecht komen. Regelmatig rijden ze met een busje naar Spanje om daar de spullen (voer,
bakjes, mandjes, speelgoed, overgebleven medicijnen, kortom alles wat een asiel nodig heeft)
zelf over de deelnemende asiels te verdelen.
Steeds meer mensen adopteren tegenwoordig honden uit het buitenland. Dit is de andere
optie: dieren in het land zelf helpen. Veilig voor mens én dier. Wij dragen daar graag ons
steentje aan bij. Door zelf overgebleven voer en medicijnen voor ze weg te zetten en door u te
vragen mee te doen aan onze Sinterklaasactie. Vorig jaar was onze Sinterklaasactie een groot
succes. Helpt u mee om ook dit jaar weer veel zwerfdieren een Sinterklaasverrassing te geven?

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

Help ons de zwerfdieren in Spanje te helpen!
Graag tot ziens namens het hele team,
Met vriendelijke groeten,
De Medewerkers van, DierGezondheidsCentrum Hilversum
www.diergezondheidscentrumhilversum.nl
www.facebook.com/DGChilversum
Vanaf maandag 26 november kon iedereen zijn/haar (en/of eventuele donatie) brengen. Alles
zal na 5 december worden opgehaald en richting Spanje gaan.
DGC Hilversum, super bedankt voor deze super mooie actie!
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Fran aan haar lot overgelaten
Dieptriest...
Fran werd op straat gevonden, een man belde een opvang die dieren helpt om hulp. Daar
kreeg hij te horen dat hij de kat wel mocht brengen maar dit koste dan 50 euro omdat ze de
kat moesten testen etc.
Canis y Felis had de oproep van de man al online gezien en vroeg hem waar het katje was. Hij
gaf aan dat hij contact had gehad met een andere organisatie maar hij niet van plan was 50
euro te betalen...dus de kat had hij in een doos ergens achter gelaten....
Canis y Felis heeft het katje opgehaald en tja ook zij moeten de testen doen, de dierenarts
betalen en ook Canis y Felis heeft het geld hier niet voor... maar je laat verdikke niet zo een
gewond katje aan zijn lot over. De kleine valt nu onder de zorg bij Canis y Felis en hij zal de
zorg krijgen die hij nodig heeft desnoods zal de schuld bij de dierenarts oplopen maar je laat
dieren niet aan hun lot over.
Fran heeft de kruisband gescheurd en de patella is in een zeer slechte toestand. De
orthopedisch chirurg zal alleszins proberen zijn poot te redden, maar het is zeer waarschijnlijk
dat hij deze kan verliezen Updates van Fran zullen we op het forum plaatsen.

Kleintje, zijn blik breekt je hart
\

Triest... zijn blik toont de angst voor mensen, zijn hoofdje vol met wonden, gebeten door
andere honden. Kleintje is gered uit een verschrikkelijke situatie en gelijk naar de dierenarts
gebracht. De wonden zijn schoongemaakt, uitgespoeld en hij moet nu een tijdje aan de
antibiotica. De angst in zijn oogjes gaat door merg en been, het is triest zo triest. De kleine
heeft de eerste nachten hartverscheurend gehuild, uit angst van de pijn.... en als de angst te
groot wordt plaste hij ter plekke. Ook deze lieve schat wordt nu met heel veel liefde en
warmte omarmt en met de tijd zal hij inzien dat niet alle mensen slecht zijn. Hij zit nu in een
hospice (betaalde opvang) die dagelijks de wonden schoonmaakt en hem medicatie geeft.
Meer foto's en filmpjes op het forum
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Olga betrokken bij een auto ongeluk
Olga was op weg naar de dierenarts met hond Pequeno en Max en kitten Negri. Haar vriendin
die reed was aan het inhalen en de auto raakte in de slip , raakte de vangrail ..en kwam tot
stilstand. De auto vulde zich met rook en ze waren bang dat de auto in brand zou vliegen
maar beseften toen dat de rook van de airbags kwam. Zo op het oog leek alles goed te zijn
met de honden maar de kitten was niet te vinden. Olga vond de kleine uiteindelijk onder een
stoel waar hij doodsbang zat.
De weg was glad van de regen en haar vriendin week uit om een andere auto niet te raken en
raakte hierdoor in slip. In de regen moesten ze wachten op de kraan die de auto van de weg
heeft gehaald. Toen was het wachten op een vriend van Olga die kun kwam ophalen.
Bij de dierenarts zijn foto's genomen en echo's en Pequeno en Kitten Negri zijn oke. Helaas is
Max gewond geraakt en zagen ze kneuzingen op de blaas en nieren. Ze hebben Max verder
onderzocht om te kijken of er niets kapot was en het bleek dat Max ook zelf niet meer
plassen kon, nu kan dit nog van de schrik zijn.. maar ze hebben Max zijn blaas geleegd en hij
verblijft nu bij de dierenarts om te zien hoe dit zich verder ontwikkeld.
Helaas is Olga ook gewond geraakt en nadat ze de dieren bij de dierenarts hebben afgegeven
zijn ze doorgegaan naar de spoedeisende hulp. Olga had tintelingen in de armen en was
duizelig. Olga heeft een cervicale verstuiking en heeft medicatie gekregen en moet rust
nemen. Er wordt nu een revalidatie programma voor haar opgestart met fysio enz... om dit
alles weer te herstellen.
We hopen dat Olga snel en spoedig mag herstellen want oh wat zal het moeilijk voor haar zijn
om niet op pad te gaan om de dieren te redden.... Hierdoor zullen ook bv foto's van het
transport/de donaties, updates van de dieren wat vertraging oplopen en we hopen dat jullie
begrip er voor hebben dat dit even compleet onmacht is

Nog 3 honden uit de perrera gered
Toen Olga Donderdag 25 okt. bij de gemeentelijke asiel was geweest om te kijken naar een
hond waar een melding van was gemaakt zag ze Pups Baloo en Mika die ze toen ook
meegenomen heeft. Maar Olga zag ook een Hulk en Xena en met pijn in haar hart moest ze
die achterlaten omdat er gewoon geen geld en geen ruimte is. Er zijn wel filmpjes gemaakt en
veel foto's en die zijn verspreidt met een verzoek wie een 1 van deze honden in de pleegzorg
zou willen nemen. Gelukkig melden zich 2 gezinnen aan en zo konden ze Hulk en Xena uit het
dodingscentrum halen.
Maar daar aangekomen.... zat er Lluvia, het hondje was helemaal vies, nat en onder het
modder. Als je Lluvia in de ogen kijkt dan begrijp je gelijk waarom Olga haar daar niet kon
laten zitten en ook Lluvia is meegenomen. Gelukkig werd ook voor deze kleine meid een
pleeggezin gevonden.
Lees verder op de volgende pagina
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Vervolg: Nog 3 honden uit de perrera gered
Honden redden is mooi, Honden redden kost geld....veel geld. De honden moeten worden
uitgekocht en dan komen de dierenartskosten en hun verblijft kosten... denk aan voer enz.
De honden hebben hun bloedtesten gehad en Xena is positief getest op Anaplasma en wordt
hier nu voor behandeld. Lluvia en Hulk zijn negatief getest en die worden dan ook gelijk
geholpen, gecastreerd.
Niet alleen dus deze kosten bij de dierenarts maar ook de anti worm, chip, inentingen enz
komen er nog overheen. De honden zijn nu veilig en komen ter adoptie te staan zodat ze een
nieuw thuis mogen vinden.
We zullen Lluvia, Hulk en Xena toevoegen bij de adoptie op afstand en we hopen dat ze een
fosterbaasje mogen vinden die hun op afstand wil steunen. Meer foto's en leuke filmpjes van
deze 3 kanjers op onze website.

Container Canis y Felis
Het leek onmogelijk maar we zijn er bijna.
Er is nog € 194 euro nodig en dan kan de container voor de honden van Canis y Felis gekocht
worden.
Hoe geweldig zou het niet zijn als we de honden voor de winter een droog, lekker warm
onderkomen kunnen geven.
HELP JE MEE?
Doneren via Facebook is mogelijk of via rekeningnr. IBAN: NL81 RABO 0108 4441 12 t.n.v.
Friends of Animals ovv Canis y Felis
1 december - tussenstand € 1.806,00
inzamelingactie Canis y Felis € 908 ,00
inzamelingactie Friends of Animals € 553,00
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