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Ook voor deze kleine was het dierendag, dankzij de hulpgoederen
Huellas con Esperanza
Dit arme katje werd gevonden en naar de dierenarts gebracht. Het katje kon ondergebracht
worden in een gastgezin en dankzij onze hulp transporten heeft de kleine een voerbakje, voer,
speelgoed en een heerlijke warme mand gekregen. Voor dit rakkertje is het vandaag dus een
echte dierendag.

Donaties voor Khatucai
Twee pallets met hulpgoederen zijn 7 oktober aangekomen bij Khatucai . Ze zijn dolgelukkig
met al deze prachtige donaties en het voer voor de dieren. We zullen deze maand nog een
pallet met overwegend voer naar Khatucai sturen.
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Project hondenhok Masquechuchos
Helaas moeten we dit project stoppen omdat de timmerman geen tijd meer heeft om huisjes te
maken. We hebben geen vervanger kunnen vinden en daarom zijn we genoodzaakt dit mooi,
noodzakelijk project te beëindigen. In totaal hebben we dankzij dit project 25 huisjes aan het
asiel kunnen doneren. Dank je wel lieve donateurs voor jullie steun aan dit project.

Sponsors

De timmerman maakt nog wel de huisjes die gedoneerd zijn tijdens dit project en 10 oktober
zijn er 6 bij hem op gehaald. De huisjes kunnen nu naar het asiel worden gebracht.
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Van Noord’s Dierenvoeders

Kunstenares Paula Collewijn

Hulp gevraagd, castratie 9 poezen/katers
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. Vier 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
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?
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 t.n.v.
Friends of Animals te Vledder ovv castratie met de naam van het door jou gekozen dier.
Alle dieren kun je vinden op de site.

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

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 oktober 2017
Tokyo is terug in de opvang
Tokya was op vrijdag 13 oktober geadopteerd, maar helaas is hij weer terug in de opvang en
staat weer ter adoptie. De familie die Tokyo had geadopteerd had ook een oude hond en daar
ging het niet goed mee. Tokyo is een pup en druk en rennen en ruig spelen en het oude hondje
was doodsbang. Ze hebben het een tijdje aangekeken want ze wisten dat het gewoon tijd moet
hebben om aan elkaar te wennen maar toen stopte het oude hondje met eten. Ze had inmiddels
al een paar dagen niet gegeten en verstopte zich.. dat ze hadden van dit kan gewoon niet. Ze
hebben huilend weer afstand gedaan van Tokyo want ze zijn echt super gek met haar maar het
kan gewoon niet met oog op het oude hondje.

1200 kg voer voor Masquechuchos
Masquechuchos
We hebben een pallet voer besteld voor Masquechuchos. Dit zijn 60 zakken van 20 kg - totaal
1200 kg - 0.42 ct kg. De pallet wordt bij het asiel afgeleverd en hier zullen ze uiteraard foto's
van maken. We kunnen dit voer laten bezorgen dankzij de sponsors en donaties aan het
voerproject. Dank je wel hiervoor!!
Wil je ook ons voerproject steunen? Als je een donatie wilt doen kun je een bijdrage
overmaken op bankrekeningnr. NL81 RABO 0108 4441 12 t.n.v. Friends of Animals te Vledder
o.v.v. Voerproject.
Je kunt ook sponsor worden van het voerproject. Met een vrij gekozen bedrag kun je
maandelijks voer doneren en op deze manier meehelpen de voerbakjes van de dieren te
vullen met goed voedsel. Wil je sponsor van het voerproject worden? Klik hier om het
formulier te openen.

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

Veel voer voor SOS Callejores

26 oktober - Ook de honden van Ladridos Felices blij met de donaties

26 oktober - Canis y Felis, pallet met goederen voor de honden

26 oktober - Pallet met goederen voor de honden aangekomen bij Aurora

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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