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Voerinzameling bij
Ranzijn in Alkmaar een
groot succes
Rommelmarkt in de Bilt
Medicatie voor Gina
Transport met
hulpgoederen naar
Canis y Felis,
Masquechuchos en Villa
Felis
De huisjes worden in
gebruik genomen
Voerinzameling op
zaterdag 5 november in
Wolvega
Castratieproject
De veiling op Facebook is
geopend!
Wist je dat?

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.

Voerinzameling bij Ranzijn in Alkmaar een groot succes
Wat hebben we toch een FANTASTISCH TEAM en een perfecte samenwerking met Ranzijn!!
Jolanda, Marie-Laure, Petra, Heidy, Karin en Brigitte hebben weer mega veel opgehaald. Ranzijn
heeft ook nog wat voer en een bak vol botten gedoneerd. Sabrine en Pedro kwamen ook nog
langs met 2 volgeladen auto's. Wat een GEWELDIGE dag! Zonder Goedkoopverhuur hadden ze
dit nooit gered want zelfs de kofferbak van de auto moest geladen worden omdat t niet meer in
de aanhanger kon.
Zoveel voer en ook nog eens € 42,70 in de collectebus, een hele grote dank aan alle gulle gevers
en aan ons team, top!!
Wat zullen de dieren in onze asielen hier van gaan genieten.

Rommelmarkt in de Bilt
Zondag 16 oktober was er een vlooienmarkt in de Bilt. Het was een hele rustige dag, stil en bijna
geen mensen. Maar Sandra en Esther wisten zoals altijd
toch nog een super mooi bedrag binnen te halen.
Ondanks dat er weinig animo was voor de rommelmarkt
hebben ze voor € 87,40 verkocht. Sandra vul dit aan tot
€ 100,00, echt super lief!! Dank je wel.
Dames super bedankt voor jullie inzet en bijdrage!!
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Medicatie voor Gina
Aurora
Sponsors

ViaPrint

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV

Gina leefde als fok teef een verschrikkelijk leven. Dag en nacht vast aan een ketting bevestigd
aan een boom, mishandeld en dat was haar leven.
Broodmager.. en ze was zeer zwak. Gina is met nog 5 andere honden in 2012 gered door Aurora.
Haar verleden heeft zijn tol geëist want Gina kreeg last van haar gewrichten en ze bleek artrose,
artritis te hebben. De slijtage was ernstig en Gina kon niet meer zo rennen en spelen zoals ze
graag wilde. Wij hebben toen een rolstoel voor haar gekocht en naar Spanje gestuurd. Voor
Gina is het een feest als ze in haar rolstoel mag en ze met haar bal kan spelen.
Voor Gina is er weinig meer te doen en is het meer
een kwestie van zorgen dat ze geen pijn heeft en
lekker laten leven zolang het nog kan. Om Gina
te helpen hebben wij 4 alternatieve middelen
naar Spanje gestuurd die haar botten en spieren
ondersteunen. Deze middelen bevatten o.a. MSM,
duivelsklauw, chondroïtine. We hopen dat deze
middelen Gina iets kunnen helpen en ze in ieder geval
stabiel blijft.

Van Noord’s dierenvoeders

Transport met hulpgoederen naar Canis y Felis, Masquechuchos en Villa Felis

Galaxy Beauty

Op 22 oktober, laat in de avond, kwam het transport met drie pallets aan bij Canis y Felis.
Op 26 oktober zijn vijf pallets voor Masquechuchos opgehaald en die zullen omstreeks 1
november arriveren.
Op 27 oktober kwamen de vier pallets met hulpgoederen aan bij Villa Felis in Badajoz. Het
uitpakken kan beginnen!
Lieve mensen super bedankt voor al jullie donaties!

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum
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De huisjes worden in gebruik genomen
Project hondenhok
Dankzij de sponsors van het project hondenhok zijn er al een
aantal huisjes gemaakt en naar het asiel gebracht.
Een aantal honden hebben al een prachtig huisje in hun
kennel staan.
Zaterdag 29 oktober is er een
start gemaakt met de
volgende vijf huisjes.
Meer informatie over project
hondenhok? Klik hier

Voerinzameling op zaterdag 5 november in Wolvega
Op zaterdag 5 november van 13:00 tot 17:00 uur houdt Jantzen Art aan de Goudvinkstraat 6,
8471 EE te Wolvega een Garagesale.
In iedere prijsklasse zijn er leuke dingen -> gratis en te koop.
O.a. schilderijen en andere deco van Jantzen Art.
Tijdens deze Garagesale is er een voerinzameling voor Friends of Animals.
HONDEN- en KATTENVOEDING , alle soorten: droog, blikvoer wordt ingezameld.
Iedereen die iets doneert ontvangt een gratis lootje van Janny Krol – de Jong en maakt kans op
een schilderijtje van Jantzen Art!!!!
Ook is het mogelijk een lootje te kopen voor 1 euro per stuk om mee te loten voor het
schilderij. Dus ook zonder inbreng van voer kun je meedingen naar een prachtig kunstwerk van
Jantzen art. Van die opbrengst zullen wij voer kopen voor onze dieren.
Kom dus allemaal langs en doneer wat voer.
Maak ons en de dieren in nood blij! Jelly Huitema en Sandra Veldhuizen nemen graag de
donaties in ontvangst.
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Door te shoppen bij
HelpFreely betaal je
niets extra maar wordt
een deel van
je aankoopbedrag
gedoneerd aan
onze stichting.

Castratieproject
Michel Rescue Dogs & Khatucai
We hebben € 45,00 naar Michel Rescue Dogs overgemaakt zodat de gevangen poes uit een
katten kolonie geholpen kon worden. Geen nestjes meer voor haar en hier stopt voor haar het
vermeerderen van nog meer zwerfkatten.
Ook konden we dankzij het castratieproject € 33,00 overmaken naar Khatucai, waarmee Tiguer
is geholpen. Castreren is het probleem bij de bron van aanpakken.

De veiling op Facebook is geopend!
Vanaf zaterdag 29 oktober is de veiling geopend en kan er geboden worden!
Nodig al je vrienden, familie, collega’s uit, want hoe meer zielen hoe meer vreugd!
De veiling sluit op 8 november om 20.00 uur.
Klik op de hamer hiernaast om naar de veiling te gaan 
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Tiguer
Khatucai
Tiguer werd gevonden door Josefine. De kleine was gewond en ze is gelijk met haar naar de
dierenarts gegaan. Zoals het lijkt zijn de wonden op haar lichaam veroorzaakt door beten van
een hond.
De dierenarts heeft de wonden gehecht en Tiguer kon dankzij ons castratie project ook gelijk
geholpen worden, we hebben ook voor deze dame 33 euro naar Khatucai overgemaakt.
Tiguar heeft op dit moment nog drainbuisjes in en moet daarom deze dagen het verband om
houden. Alles ziet er verder goed uit en Tiguer is een lieve kat die alles gewillig laat gebeuren.
Tiguer is op afstand te adopteren, dit kan al voor 5 euro per maand.

Wist je dat?
Op de nieuwspagina op onze website staan alleen de recente berichten. Oudere berichten
teruglezen? Deze vind je op ons forum of op onze Facebookpagina.
 Naar het forum
 Naar de Facebookpagina

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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