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Friends of Animals
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3 kleine hummels
Alle drie hummeltjes zijn afgelopen maand in de opvang gekomen:
Op 2 okt. hadden we een bericht op de site geplaatst over een klein pup Chester genoemd die op
straat werd gevonden. Chester werd door een medewerker van de perrera van straat gehaald en
later opgevangen door Canis y Felis. Nog geen 2 week later liep deze smurf op straat en hij lijkt
wel heel erg veel op Chester... zo te zien is iemand zijn nest met pups 1 voor 1 aan het uitzetten...
Ook deze rakker die de naam Africa heeft gekregen werd gevangen en overgebracht naar de
Perrera. Zoë is ongeveer 2-3 maanden oud en werd op 11.10.2019 opgehaald bij het plaatselijke
politiebureau van San Fernando door het verzamelcentrum Athisa (perrera) Voor geen enkele
hond is de perrera een fijne plek en helemaal niet voor hummels zoals Zoë. De honden zijn door
Olga van Canis y Felis daar weg gehaald
En heel goed nieuws, Africa, Chester en Zoë zijn geadopteerd in Spanje. Voor hun kan nu het echt
leven beginnen bij een lieve familie waar ze welkom en geliefd zijn.
Ook dit is een onderdeel waarbij Friends of Animals helpt. Wij helpen ook met financiële steun
zodat de dieren hun inentingen, chip (castratie) kunnen krijgen en klaar worden gemaakt voor
een adoptie en aan een mooi leven kunnen beginnen na vaak een traumatische start.

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.

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.

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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4 oktober- Voerinzameling
Oh wat een geweldige opbrengst bij de voerinzameling in de Graankorrel te Oude Pekela
Ondanks de regen was het lekker druk in de Graankorrel, die ook een super mooie goody bag
hadden voor de mensen die langs kwamen.

Sponsors

Onze vrijwilligers Johanna en Marga stonden buiten onder het afdak en stonden mooi droog.
Alle mensen waren zo gul, er werd echt van alles gedoneerd , blik en zakjes natvoer,
speelgoed, snacks, honden en katten brokken, ook zat er nog € 26,23 in de collectebus.

DGC Römer

De mensen waren zo betrokken dat ze zelfs de winkel weer uit kwamen om eerst te vragen
wat het hardst nodig was. Voer dus en dat kwam volop. Wat een geweldige lieve mensen en
niet alleen de donateurs maar ook het personeel van de graankorrel. De samenwerking was
geweldig en de vrijwilligers konden koffie halen wanneer ze wilden.
De Graankorrel, ontzettend bedankt voor de samenwerking! Dank je wel Johanna en Marga
voor jullie geweldige inzet. En natuurlijk een hele grote dank je wel aan alle donateurs voor
hun donatie.

GKV Hoofdkantoor
Het was een zeer geslaagde dag met een
super opbrengst, wat kunnen we hier veel honden
en katten blij mee maken!

BVB Media BV

De Graankorrel - Hendrik Westerstraat 67,
9665 AN Oude Pekela
www.facebook.com/DeGraankorrel

v
Van Noord’s Dierenvoeders

Protectora Voz Animal de Ronda
Laura van Protectora Voz Animal de Ronda stuurde ons een
berichtje dat ze zag dat we veel dieren helpen met donaties
en ze vroeg zich ons of we misschien ook iets voor hun
dieren konden doen.

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

Protectora Voze Animal de Ronda (stichting stem voor dieren
van Ronda) zit in malaga. Ze hebben niet veel honden onder
hun hoede dit omdat ze de ruimte er niet voor hebben. Ze
hebben bij een boerderij een soort opvang gemaakt waar
gemiddeld 15 honden verblijven. Dit is toch wel een heel
groot aantal honden en die eten per maand heel wat voer
op.
Buiten deze honden om dragen ze zorg voor vele
straatkatten. Een aantal kolonies hebben ze onder hun
hoede genomen. Dagelijks voeren ze de katten, katten
worden gevangen als ze medische zorg nodig hebben en ze
proberen zoveel mogelijk van deze zwerfkatten te castreren.

Lees verder op de volgende pagina
De Graankorrel
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Er is overleg met de gemeenteraad geweest die
heeft de CES methoden goedgekeurd. (vangen,
steriliseren en vrijlaten.) maar elk jaar is het geld
op en hebben ze nog geen steun van de
gemeente hiervoor ontvangen. Een castratie kost
per kat 70 euro en dit betalen ze zelf. Ze willen
graag meer katten helpen maar hier is het geld
niet voor. Onze hulp werd gevraagd of we hun
kunnen bijstaan met hun goede werk. Geld
hoeven ze niet... maar voer en materiaal is heel
belangrijk voor hun dieren.
Als zij geen voer hoeven kopen dan kunnen ze dit
geld inzetten voor het castreren van de dieren.
Friends of Animals helpt graag met het probleem
bij de bron aan te pakken. Dankzij de lieve
donateurs, ons geweldig team van vrijwilligers
kunnen wij ook naar Protectora Voz Animal de
Ronda hulpgoederen sturen zodat zij deze
uitgaven van het voer en overige goederen niet
hebben en dit kunnen inzetten voor de
castraties.
We hebben eind oktober 4 pallets met
hulpgoederen naar ze kunnen sturen.
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Zeus zijn poot verbrijzeld
Olga van Canis y Felis kreeg een paniek telefoon van de Athisa center (perrera) een jonge
hond had een ongeluk gehad in zijn kennel en zijn been is klem komen te zitten tussen het
tralies en de muur. Zeus, zoals hij nu genoemd is, was zo wanhopig en in paniek, hij heeft
met volle kracht geprobeerd zijn pootje los te krijgen en hij heeft zijn rechterbeen praktisch
verbrijzeld. Zijn poot is gevoelloos en een infectie is al aanwezig. Zeus is eerst een nacht bij
de dierenarts gebleven zodat hij aan het infuus kon om de infectie onder controle te krijgen.
De dierenarts gaf wel aan dat de kans zeer klein is dat zijn poot gered kan worden en dat
het waarschijnlijk geamputeerd moet worden. Op 15 oktober ontvingen wij een update dat
Zeus zijn poot er slecht aan toe was en deze kon niet meer worden gered.
Zeus is donderdag 17 oktober geopereerd en de operatie is goed verlopen. Zaterdag 19
oktober mocht Zeus naar 'huis' en het manneke is blij en vrolijk. Hij loopt ook al super goed
op zijn 3 pootjes, net of het al tijden zo is. Zeus moet nog wel antibiotica en moet voorlopig
nog even onder controle blijven om te zien of alles goed blijft gaan. We hebben deze maand
565 euro naar Canis y Felis overgemaakt, hier is de nota van de amputatie van betaald

Rommelmarkt te Steenwijk
Zondag 3 november stonden Sandra Venema en Esther met een mega kraam van 10
meter op de rommelmarkt in de Meenthe in Steenwijk . De dames hebben weer mega
goed hun best gedaan want de opbrengst was maar liefst € 103.10. Top gedaan dames!!
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Transport is aangekomen in Spanje
De truck is aangekomen in Spanje en als eerste werden de kenneldelen naar Aurora gebracht.
Met deze kenneldelen kunnen ze een aparte ruimte voor de honden maken, die niet in de
groep kunnen/passen. De vrachtwagen is weer verder want we hebben meer asielen blij
kunnen maken.

De volgende halte was Protectora voz animal de ronda - 4 pallets.. en wat waren ze blij. Zoveel
goederen, voer voor de honden.. ze zijn dolgelukkig.

Ook werden er 2 pallets met goederen voor de honden afgeleverd bij Huellas con Esperanza.
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Meer foto’s, filmpjes kun je vinden op de site/forum en facebook van alle donaties
Dank jullie lieve donateurs, vrijwilligers dat we dit dankzij jullie voor de dieren kunnen doen.
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Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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