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Temple
Toen Temple werd gered was het een hele bang hond
met geen vertrouwen in de mensheid. Met heel veel
liefde, tijd en geduld heeft Temple het vertrouwen in de
mensheid terug gekregen.
Het manneke is er nog niet helemaal maar met de juiste
begeleiding gaat het helemaal goed komen. De
begeleiding zit wel goed want Temple is geadopteerd en
is dol gelukkig in zijn nieuwe huis met de 3 kinderen
waar hij zich veilig bij voelt.
Dankzij de hulp van donateurs, donaties zijn wij in staat
zulke honden als Temple te helpen en hun deze tweede
kans te geven.

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,

Veiling!
Deze maand is het zover; onze jaarlijkse mega grote november veiling!!! Op de achtergrond
wordt er al hard aan gewerkt en inmiddels staan al 454 prachtige items klaar waar straks op
geboden kan worden.
Ook dit jaar hoef je de deur niet uit om de december inkopen te doen, maar kun je gewoon
lekker online shoppen op onze veiling. Hoe leuk is dat .. shoppen en gelijk hiermee de dieren
helpen want de gehele opbrengst gaat natuurlijk naar onze asielen.
De veiling start op 15 november en sluit op 25 november om 20.00 uur. Mis het niet!! Volg onze
Facebook pagina zodat je op 14 november ook het bericht ontvangt met de link van de veiling
pagina

.

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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Een rolstoel voor Kika
Via Dierengezondheidscentrum Römer te Hilversum werd er een prachtige kleine rolstoel
gedoneerd. Deze rolstoel hebben we met het laatste transport naar Canis y felis gestuurd
voor Kika.

Sponsors

Kika is een ouder hondje die door slijtage niet meer kan lopen. Haar achterkant is verlamd
geraakt en voor de rest is Kika een vrolijk blij hondje. We kregen zeer ontroerende foto's en
video's van Kika in de rolstoel

DGC Römer

Na 2 jaar kan kleine Kika weer ' lopen' en achter haar bal aan rennen. Het is zo geweldig om
te zien en wederom laat het ook zien hoe een impact de donaties hebben en ze de dieren een
beter leven kunnen geven.
Bekijk hier meer foto's en filmpjes van Kika in haar rolstoel

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV

v

Van Noord’s Dierenvoeders

3 pallets staan klaar

Kunstenares Paula Collewijn

Zondag 14 okt zijn er 3 pallets opgebouwd, 2 pallets voor santuario refugio la pepa en 1 pallet
voor Canis y Felis. Deze pallets gevuld met geweldige donaties zullen binnenkort naar Spanje
vertrekken en weer heel veel dieren blij maken. Dank je wel lieve mensen voor jullie hulp en
steun. Dankzij jullie is dit mogelijk.

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum
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Kleine Mia nu veilig
Mia werd van de straat gered, ondervoed en
bijna helemaal blind. Ze is ‘s avonds bij de
spoedeisende hulp gebracht en onderzocht.
Mia is dus niet volledig blind, ze ziet vormen
en schaduw. Ze heeft door een virus een
ontsteking aan haar hoornvlies gekregen en
dit is niet op tijd behandeld en is beschadigd.
Mia moet nu om de 8 uur een antibiotica
oogzalf die de ontsteking tegengaat. Als ze
ouder is en aangesterkt ( ze weeg nu 350 gr)
dan kan ze aan haar oogjes geopereerd
worden om het zicht (deels) te verbeteren.
Klik hier voor meer foto's van Mia.

Samenwerking met Refugio La Candela
Santuario Refugio La Pepa in Arcos de la Frontera die we al een tijdje helpen wordt
samengevoegd met Refugio La Candela in Sevilla. La Candela heeft in Sevilla al een opvang en
samen met de dieren van La Pepa zullen er 500 dieren daar dan gaan wonen.
Ze bezitten 80 hectare grond waar ze honden, katten, kippen, konijnen, paarden, ezels,
varkens enz huisvesten. Tamara van La Pepa zal ook bij La Candela verantwoordelijk zijn voor
de dieren en blijft onze contactpersoon. Aan het eind van het jaar zullen de dieren van La
Pepa worden overgebracht.
Wij zullen de dieren van La Pepa, nu dan La Candela blijven ondersteunen met hulp
transporten.
Door hier te klikken zijn wat filmpjes te zien van de opvang. Deze zullen we t.z.t. aanvullen.

\
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Sparrow
Sparrow werd van de straat gehaald in deze conditie. Ze hebben de kleine gelijk naar de
dierenarts gebracht waar hij ook is gebleven. Sparrow heeft inmiddels antibiotica en
ontstekingsremmers gekregen. Uiteindelijk had hij geen koorts meer en kon hij geopereerd
worden. Zijn voorpootje is geamputeerd en de operatie is goed verlopen. Sparrow heeft zelfs
al en beetje paté gegeten. Klik hier voor meer informatie over Sparrow.

Canis y Felis - De honden hebben een nieuw onderkomen nodig - Er is 2000
euro nodig
Helaas komt het koude, natte weer sneller dan was gehoopt. De hokken van de honden zijn
het aan het begeven en op dit moment is er geen geld om nieuwe hokken voor de honden te
kopen. De hondenhokken kosten 150 euro per stuk en na anderhalf jaar zijn ze al helemaal
kapot. De regen komt gewoon naar binnen en de honden hebben dus geen droog en warm
onderkomen meer.
Canis y Felis heeft veel medische onkosten gehad en nog meer staan te komen.
Nieuwe hondenhokken kopen is gewoon zonde van het geld want met een jaar storten die
ook weer in. Er is gezocht naar een goede oplossing zodat er maar eenmalig onkosten zijn en
niet elk jaar weer. Een oplossing lijkt te zijn gevonden. Een mooie container staat te koop en
deze is geïsoleerd, dus een lekker warm en droog onderkomen voor de honden.
Alleen... het kosten plaatje houdt deze mooie oplossing voor de honden tegen.
De container kost € 1250,00. Het transport van deze container naar het asiel bedraagt €
150,00. Er moet eerst nog een fundering van beton komen waar de container op geplaatst
worden € 300,00 en een houten veranda bedraagt ook € 300,00.
Een totaal plaatje van € 2000.00, dit geld is er nodig om voor de honden een goede, warme
en solide woonomgeving te geven.
Hoe graag we ook willen... dit geld hebben we ook niet liggen. We zullen samen met Canis y
Felis een inzamelingsactie starten en we hopen dat we met de hulp van veel dierenvrienden
dit voor de honden kunnen doen. Helpen jullie mee?
Elke donatie is meer dan welkom. Elke euro telt!!
Lees verder op de volgende pagina.
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Vervolg Canis y Felis - De honden hebben een nieuw onderkomen nodig - Er is 2000 euro nodig
Mocht je een donatie willen doen dan kan dit op rekeningnr IBAN: NL81 RABO 0108 4441 12
tnv Friends of Animals ovv Canis y Felis ( BIC : RABONL2U voor buitenlandse donaties)
Filmpjes en updates zullen we op het forum plaatsen
Canis y Felis heeft de actie ook opgestart en is op Facebook een inzameling begonnen.
Donaties kunnen ook rechtstreeks via deze pagina worden gedaan.
Uiteraard ook gewoon via ons en maken wij het over naar Canis y Felis.
De tussenstand is op Facebook te volgen maar zullen we ook vermelden op site
30 okt - Tussenstand € 435,00
inzamelingactie Canis y Felis € 381 ,00 en de donaties via Friends of animals € 54,00
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Pups Baloo en Mika uit de perrera gehaald
Donderdag 25 okt. zijn ze bij de gemeentelijke asiel geweest om te kijken naar een hond waar
een melding van was gemaakt. Mensen hadden Canis y Felis gebeld over deze hond omdat hij
zeer gedesoriënteerd was en de hond niet goed was. Wat ze zagen toen ze aankwamen was
een hond die goed verzorgd eruit zag en waarschijnlijk ontsnapt is aan zijn baas. Hij liep nu
dus onrustig heen en weer te zoeken naar zijn baasje. Ze vonden het erg dat de hond de
kennel was binnen gekomen en gaven aan dat ze zijn baasje wilden gaan zoeken. Toen Olga
naar het kantoor toe liep om het papierwerk voor de hond in orde te maken zag ze 2 puppy's
die waren afgestaan, ze waren nog zo klein. Olga vroeg aan de verantwoordelijke persoon
hoe het zat met die pups en die gaf aan dat Mika op 12 oktober was afgegeven toen ze 7
dagen oud was. Een kleine pup zonder haar mams... haar onderkomen is een transport tas en
ze wordt niet gezoogd door haar mams maar krijgt een fles.. hoe triest is dit.
Maar niet alleen pup Mika zat daar maar ook Baloo, een sharpei kruising samen met nog een
kat in een konijnenhok. Dit brak Olga haar hart en ze was niet in staat om ze daar in deze
situatie achter te laten. Olga ging naar huis met de 3 honden... gelukkig melde het baasje zich
van de hond die 'gedesoriënteerd' en konden ze herenigd worden. De kat was al door een
andere organisatie in Barcelona besproken en daarom heeft Olga die niet meegenomen.
Olga haat het om naar de perrera te gaan omdat ze elk dier wel wil redden maar weet dat ze
de ruimte en het geld er niet voor heeft. Ze voelt zich altijd zo verdrietig, gefrustreerd als ze
daar weg komt omdat ze niet ze allemaal kan redden.
Mika en Baloo zijn ondergebracht in een pleeggezin van Canis y Felis en krijgen nu heel veel
liefde en aandacht en de zorg die ze nodig hebben. Updates van de honden zullen we op het
forum plaatsen

Blijf op de hoogte
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