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Een happy home voor 2 pups
Dit zijn Kenia en Ayra, 2 pups van 1 maand oud, kruising yorkshire De pups leefden zoals is te
zien in slechte omstandigheden samen met hun ouders.
Er is geprobeerd om de hele familie daar weg te krijgen maar helaas gingen de eigenaars alleen
akkoord dat de puppy's werden meegenomen. Eén pup is door iemand mee genomen en 2,
Kenia en Ayra zijn nu bij Canis y felis.Er zal nog met de eigenaars gepraat worden en proberen ze
zo ver te krijgen dat ze de honden laten helpen.
De pups zijn snel geadopteerd en een heel happy end voor deze rakkers.

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.

2 pallets aangekomen bij Canis y Felis
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.

Donderdag 28 november zijn er 2 pallets met goederen voor de katten afgeleverd bij Canis y
Felis. Op deze pallets een groot aantal krabpalen waar de katten heel veel plezier aan gaan
beleven. Binnenkort dus meer foto's van hele blije katten

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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VERLOTING - Philips koffiezetapparaat/bonenmachine
Voor slechts 2,50 per lot kun je kans maken op de - Philips koffiezetapparaat/bonenmachine Grind
& Brew HD7768/70 - koper/metaal

Sponsors

Geniet van heerlijke koffie uit de Philips Grind & Brew koffiezetapparaat HD7768/70 met
ingebouwde maalmolen. Door de timer word je elke morgen wakker met de geur van verse koffie.

DGC Römer

GKV Hoofdkantoor

Ingebouwde koffiemolen voor versgemalen koffie - Om de heerlijke smaak van versgemalen koffie
te bereiken, worden voorafgaand aan het koffiezetten verse koffiebonen gemalen in de
ingebouwde molen. Door de kegelvormige maalmolens krijg je de optimale maalgrootte voor de
beste smaak. Heb je liever een sterker kopje koffie? Dan pas je met de sterkte-instelling heel
eenvoudig aan of je een milde, normale of sterke kop koffie wil. Naast de verse bonen kun je ook
gemalen koffie in het koffiezetapparaat gebruiken. Schakel gemakkelijk de maalfunctie uit en je
kunt vervolgens voorgemalen koffie in het filter doen. Ideaal voor als je snel wil afwisselen.
De handigste functies voor puur genieten De Grind & Brew HD7768/70 staat met de luxe koperuitstraling niet alleen heel mooi op je aanrecht, maar is ook nog eens voorzien van handigste
functies. Door de timerfunctie kun je wakker worden met de geur van verse koffie. Stel je
koffiezetapparaat vooraf in en er wordt een kopje koffie voor je gezet op het moment dat jij wil.
Door de instelbare warmhoudtijd kun je instellen hoe lang de koffie na het zetten heet moet
blijven. De automatische uitschakeling kun je instellen van 10 minuten tot 2 uur. Ook heb je geen
last meer van geknoei, want door de handige druppelstop kun je een kopje koffie inschenken
wanneer je maar wil. Zo kun je alvast genieten voordat de koffie volledig is gezet. De aroma
twister circuleert de verse koffie door de kan, zodat je altijd een consistent aroma hebt. Dat is
genieten van het eerste tot en met het laatste kopje.
De trekking zal plaatsvinden op de 10e van de maand als de loten verkocht zijn.

BVB Media BV

v

Van Noord’s Dierenvoeders

Om de trekking eerlijk te laten verlopen gebruiken we de trekking de staatsloterij - De winnende
nummers zijn de laatste 2 eindcijfers van de hoofdprijs van de staatsloterij. De trekkingsuitslagen
kun je hier vinden - www.staatsloterij.nl/trekkingsuitslag
We zullen de eindcijfers en de winnaar hier op de site publiceren en de winnaar via een email op
de hoogte brengen.
Hoe meedoen? Stuur een mail naar info@friendsofanimals.nl of reageer op dit bericht via het
forum/facebook met je gekozen nummers. Na ontvangst van de betaling op rekeningnr NL81
RABO 0108 4441 12 tnv Friends of Animals worden de nummers aan je toegewezen.
Bekijk hier de lotnummers

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

De Graankorrel

Stichting Friends of Animals
van Royenlaan 4
8381 BP Vledder
Telefoonnummer voorzitter (Harriët); 06-534 32 966

info@friendsofanimals.nl
IBAN: NL81 RABO 0108 444112
BIC : RABONL2U
K.v.K – 01166505

Stichting Friends of Animals - nieuwsbrief november 2019
Facebook veiling
Onze jaarlijkse november veiling is gesloten en ook deze keer was het een groot succes.
Nog niet alle items zijn betaald en opgestuurd en daarom kunnen we de definitieve
uitslag uitslag nog niet geven. De voorlopige uitslag is € 2140,00 .
Een super mooi bedrag waarmee we weer een aantal pallets naar Spanje kunnen sturen.
We willen graag Stenen sieraad bedanken voor hun schitterende donaties, bedankt alle
lieve mensen die prachtige items hebben gedoneerd die we konden aanbieden. En
natuurlijk alle deelnemers/bieders van de veiling heel erg bedankt voor jullie deelname.
TOP!! Dankzij jullie konden we deze veiling voor de dieren organiseren.

50% actie
De 50% aktie van Kerstmis 2019 zal weer van start gaan en wel
op dinsdag 17 december. De laatste dag van dit jaar zal dan de
einddatum zijn.
Deze actie wordt gehouden voor het asiel van Masquechuchos
die heel ....maar dan ook heel graag elektriciteit wil aanleggen en
aangesloten worden op het netwerk. We hopen met de steun
van vele dierenvrienden dat we dit voor elkaar kunnen krijgen.

Verkoophoekje Facebook
Onze hulp blijf helaas hard nodig.. We helpen onze asielen door het sturen van materiële
donaties maar ook financiële steun is hard nodig. Geld is altijd een puntje... zij hebben een
gebrek er aan ...en we helpen waar we kunnen maar dat beetje extra.. dat is erbij ons ook
niet.
We hebben op facebook een verkoophoekje in gericht waar we het hele jaar door leuke
items aanbieden.
Dit zijn gedoneerde items, items gemaakt door Yvonne, Isabel.. enz...
Dus zoek je een leuk cadeautje voor de verjaardagen, bruiloft,geboorte etc.. neem dan
eens een kijkje in het hoekje. De gehele opbrengst is uiteraard voor onze dieren, zo steun je
met je aankoop de dieren in het asiel.
https://www.facebook.com/groups/verkoophoekje.friendsofanimals/
.
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