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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.

Noche in een nacht weg gehaald
Olga kreeg bericht over een hond die zou leven in zeer slechte omstandigheden. De hond leefde
in een open veld zonder beschutting, aan een ketting met een touw als halsband. Geen hok, geen
afdak.. alleen een bakje water en voer. Of het nu winter was of de warme zomer. dit was hoe de
hond leefde .. dag en nacht.
Er werd regen voorspeld en ze besloten de hond op een nacht daar weg te halen en daar niet
langer te laten zitten.
Toen ze gingen kijken zagen ze dat de hond verplaats was en nu was vastgemaakt op een plek
dicht bij en er stond een houten pallet. Het is niet helemaal duidelijk of die als beschutting voor
de regen zou moeten zijn?? Olga heeft met een schaar het touw om de hals los geknipt en ze
hebben de hond meegenomen
Noche is bij de trimmer geweest en gewassen en geknipt. Ook is ze al bij de dierenarts geweest
en heeft ze een chip gekregen en er is bloed afgenomen, ze is op alles negatief getest. Noche is
een vrolijke blije hond die nu maatjes heeft en een warm huis waar ze kan schuilen. Ze heeft een
lief karakter en zal hopelijk gauw een nieuw thuis vinden. Meer foto's en filmpjes in haar
dagboekje op het forum >>>

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.
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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.

Olga kreeg de melding dat er een kat op de parkeerplaats in een winkelcentrum liep. Ze liep
gedesoriënteerd helemaal rond, helemaal alleen. Er is geen kolonie daar in de omgeving dus ze
moet op de parkeerplaats achter zijn gelaten. Ze zijn gelijk heen gegaan en hebben haar
geprobeerd te vangen, wat het helaas niet lukte. Ze was te bang en schoot weg als ze te dicht bij
kwamen. Een dag later heeft Olga het weer geprobeerd
en nu was sneller als de kleine rakker en kon ze haar
grijpen. Het katje heeft de naam Isis gekregen.
Meer foto's en filmpjes van Isis op het forum >>>>
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5 kittens
Deze 5 zeer jonge kittens bevonden zich in een weiland in Chiclana en hadden hulp nodig. Een
meisje had ze gevonden en had ze meegenomen om te verzorgen. Maar het probleem met de
kittens was veel erger dan ze aanvankelijk had gedacht en voor dit meisje was het financieel niet
op te brengen om voor de kittens te zorgen.
Gezien de ernst van de zaak nam ze contact op met Canis y Felis en die hebben de kleintjes onder
hun hoede genomen en naar de dierenarts gebracht. De toestand van de ogen was
verschrikkelijk. Van de dierenarts kregen ze antibiotica, oogdruppels en zalf.
Er liggen nog heel wat kosten in het verschiet en financiële steun voor deze ukkies is dan ook
meer dan welkom. Wil je een donatie doen dan kan dit naar Stichting Friends of Animals - IBAN:
NL81 RABO 0108 4441 12 ovv Canis y Felis

Van slechts 1 kitten (Sally) zijn beide oogjes goed, van de rest niet.
De kittens doen het verder allemaal erg goed, hoewel van 4 kittens het zicht niet compleet is. De
1 ziet alleen schaduwen, de ander lijkt ook met 1 ook wel te kunnen zijn. Bij kitten Victor is
inmiddels een oogje verwijderd..
Meer foto's en de updates zullen we hier plaatsen >>>>>>

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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Bel heeft nog een lange weg te gaan
Bel werd gespot door een collega vrijwilliger en die heeft Bel onder haar hoede genomen. Bel
zwierf al haar hele leven daar in de omgeving en sommige werkers gaven haar wel eens eten. Bel
had ook wel eens nestjes en de werklui namen dan de pups mee.. Bel werd mager, werd kaal en
gelukkig werd ze door een vrijwilliger gezien. Deze vrijwilliger heeft veel jonge kittens in de opvang
en Bel vloog er achteraan. Dit kon zo dus niet en Bel zit nu bij Olga in pleegzorg. Olga heeft ook
katten thuis in de opvang maar dit zijn volwassen katten en Bel heeft geen interesse in deze katten.
Bel is gewassen en haar huid wordt dagelijks ingesmeerd met amandelolie. Bel is bij de dierenarts
geweest, Ze heeft leishamina en hartworm... de waarden zijn ver boven het maximum, ook heeft ze
bloedarmoede Er is gestart met allopurinol tegen de leishamina, het is nog te vroeg om glucantime
te geven door ze hartworm heeft. Ook krijgt ze Artemisa om haar immuunsysteem te versterken.
Ze heeft een lange weg te gaan en haar toekomst is onzeker.. maar in ieder geval krijgt ze een
eerlijke kans en de zorg die ze nodig heeft. Meer foto's en filmpjes van Bel op het forum >>>>>
Bel is inmiddels bij de dierenarts geweest en er is bloed afgenomen. Dit wordt onderzocht om te
zien hoe de waarden zijn en hoe het met Bel haar
gesteld is.

DGC Romer

Eemland Diervoerders

De Graankorrel

Van Noord’s Dierenvoeders

Pets Place Seinhorst
te Hilversum

Kunstenares Paula Collewijn

Lina over het hek gegooid
Dit is Lina een kleine rakkertje die over een hek bij een huis werd
gegooid. De bewoners van het huis waren verre van blij met haar en
renden met haar de straat op om te kijken of iemand de kitten wou
en liepen te schreeuwen dat ze het kitten naar de perrea gingen
brengen. Gelukkig was er iemand van Canis y Felis de kitten heeft
meegenomen.
Lina had pijn in haar pootje en ze waren bang dat het gebroken was
door de val over het hek. Maar gelukkig bleek het slechts een
elleboog ontwrichting en is Lina hier aan geopereerd. Er is een
pennetje ingezet, de bedoeling van deze pen is om de dislocatie vast
te houden zodat het bot gefixeerd blijft in het gewricht.
Morgen 12 nov. moeten ze naar de orthopeed voor een check up en
die zal het pennetje ook verwijderen. Die gaat ook bekijken of het
bot/gewricht goed is geplaatst en er dus geen operatie verder nodig
is. Meer fotos van Lina >>>>
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Abel uit de municipal kennel
Abel zat in de municipal kennel (gemeente asiel). In deze gemeentelijke kennel worden gelukkig
al enkele jaren geen dieren meer ingeslapen. Het is een geweldige prestatie van de organisaties in
die regio, na vele jaren van strijd om het doden van dieren te stoppen. Maar nu hebben ze nog
wel een groot probleem en dat is.... overbezetting. Omdat er geen dieren meer worden
afgemaakt en de invoer 3x hoger dan de adopties. De kennel herbergt 3x meer dieren dan die als
capaciteit heeft. Dit vertaald dus in overbezetting en dat er veel 'onzichtbare' honden in de
kennel zitten die al wel meer dan 3 jaar daar zijn. Ze zijn daar op een punt bereikt dat de kennels
vol zitten en de honden in elke ruimte die beschikbaar is, veranda, kantoor... worden
geplaatst.Daarom roepen ze ook de hulp in van organisaties zoals Canis y Felis met speciale
dieren zoals bv pups of in dit geval Abel. Deze dieren hebben extra zorg nodig wat zij niet kunnen
geven.
Abel had een grote abces op zijn kop waar hij aan is geopereerd. Ze hebben 7 grasaren uit de
wond gehaald en dachten dat het probleem was opgelost. Maar Abel bleek ook nog 13 grasaren
in zijn oren te hebben en deze zijn bij de 2de operatie verwijderd. Enkele dagen later kreeg abel
weer een groot Abces aan zijn kop, toen ze de wond aan het spoelen waren zagen ze opeens het
vloeistof uit de bek van Abel komen. Toen beseften ze dat de infectie de wang was
binnengedrongen en het tandvlees en de wortel van de tand was bereikt. Abel werd voor de
derde keer geopereerd en de aangetaste tand is en geïnfecteerde bot is verwijderd. Door deze
wond nu heel goed schoongemaakt moest worden, er geen infectie (weer) bij mag komen is de
hulp van Olga van Canis y Felis ingeroepen.
Abel is in de pleegzorg bij Olga gekomen en de wond is keurig hersteld. Nu was het dus tijd dat
Abel terug gaat naar de gemeentelijke kennel... maar hoe kun je een hond terug sturen die de
warme van een thuis heeft ervaren. Dit kan Olga dus niet... en Abel zit nu in de opvang bij Canis y
Felis en kan hier gewoon blijven tot een nieuw thuis voor hem is gevonden. Abel is ongeveer 4-5
jaar oud. Abel is positief getest op hartworm en wordt hier nu voor behandeld. Pas als deze
behandeling volledig is afgerond kan Abel zijn vaccinaties krijgen en worden gecastreerd, dit zal
omstreeks februari zijn. Abel is op afstand te adopteren.

Elsa
Elsa zat in het muncipal kennel (perrera) waar ze was binnengebracht met tekenen dat ze was
aangereden, het leek zo op het oog dat haar staart was gebroken en dat er serieuze verwonden aan
haar sluitspier waren. Canis y Felis hield haar in de gaten, in geval een andere organisatie met meer
en betere economische middelen zich zou aan bieden om voor Elsa te zorgen. Maar de dagen
streken voorbij en niemand toonde interesse in Hestia.
Om meer schade aan de zenuwen van de sluitspier te voorkomen , door Elsa haar staart af en toe
bewoog, hebben ze bij de muncipal kennel haar in een kleine kooi opgesloten. Je kunt je
voorstellen hoe stressvol dit voor Elsa heeft moeten zijn.
- Lees verder op de volgende pagina -
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Canis y Felis heeft in een poging om iemand te vinden die haar wou helpen ook nog aangeboden
om de dierenarts kosten op zich te nemen, maar zelfs met die gegevens was er geen interesse in
Elsa Een staart amputatie zou 180 euro gaan kosten. Dus toen Canis y Felis zag dat Elsa helaas in
een onzichtbaar wezen was veranderd besloten ze om zelf voor haar te zeggen en te bidden dat
ze genoeg hulp voor haar zouden vinden. Gelukkig vonden ze op het laatste moment een
prachtig pleeggezin (hetzelfde pleeggezin dat Messi heeft), en gingen ze naar de gemeentelijke
kennel om haar op te halen.
Buiten de muncipal kennel zagen ze dat ze ook kreupel is en ze heeft een heel lelijke wond aan
haar zij, waarvan ze denken dat het een gevolg is van haar aanrijding. Maandag 26 okt. gaan ze
met haar naar de dierenarts om haar wonden en vooral haar been te onderzoeken, om te zien
wat haar kreupelheid veroorzaakt, aangezien ze dit niet hebben verteld aan Canis y Felis.
update 1 nov. Elsa haar heup is 2 delen gebroken, de dierenarts heeft de foto's doorgestuurd
naar een orthopeed om te kijken wat de mogelijkheden zijn om Elsa te helpen. Olga had het
zwaar, hield haar hart vast want een dure operatie was wel het laatste waar ze op zitten te
wachten. Maar ze kregen het beste nieuws wat maar mogelijk was... gezien de verwondingen,
de wijze waarop het gebroken is adviseerde de orthopeed een maand rust voor Elsa. Met
complete rust en medicatie ontstekingsremmers zal het zelf weer genezen. Met 3 weken
moeten ze weer heen voor controle en worden er nieuwe foto's gemaakt om te zien hoe het
genezingsproces vordert.

Veiling
De veiling is gesloten. De definitieve uitslag laat even nog op zich wachten, na 13 dec, sluitingsdag
van de betaling zal de definitieve opbrengst gemeld worden. Maar… de voorlopige kunnen we al
wel vast vertellen en die is mega… mega…. allemaal even zitten.... Trommel geroffel…. € 3.108.58
Whoppa… zo dan!!! Geld voor 20 pallets.. die naar spanje kunnen in 2021 .. hier worden blij van of
niet dan.Hoe geweldig is dit, super super blij zijn we met deze opbrengst. We kunnen heel wat
goederen nu naar Spanje sturen en de dieren in nood helpen.
Een grote dank je wel voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.
www.facebook.com/groups/veiling.FOA/

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 okt. / nov. 2020
Transport aangekomen in Spanje
22 oktober zijn de 5 pallets in Spanje gekomen. Twee pallets voor Santuario Jimmi en 3 pallets
met goederen voor de katten is bij Asociación Protectora de Felinos Cristicats afgeleverd.
Ze zijn allemaal druk bezig om de pallets af te bouwen en naar het asiel over te brengen. Meer
foto's volgen spoedig.
Santuario Jimmi - Cristina is al druk bezig en alles wordt over gepakt in de auto en naar de
opvang gereden
Ze hebben bij Santuario Jimmi heel hard gewerkt want de pallets zijn al afgebouwd.
Een berichtje van Christina - Christmas has arrived early this year to our santuary, thanks to
Friends of Animals!! We don't have enough words to thank you this donation. Thank you to all
the to all the people that have made this donation possible. Our animals won't be cold, won't go
hungry, will be properly deflead, and will be very pretty and spoiled, because they even sent us
ice cream for them! It's been hard work today, but we all go warm and happy to bed tonight.
Thank you, thank you and one million thank yous more!!
Meer foto's >>>>

Asociación Protectora de Felinos Cristicats
Ze zijn al heel druk bezig en een houten hokje wordt al in elkaar gezet... van het weekend komen
de vrijwilligers en dan gaan ze aan de slag met alles. Meer foto's volgen dus snel.
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Het lot bepaalde…
Een paar dagen geleden was ik erg verdrietig, gedesoriënteerd, ik dwaalde wanhopig door de
steegjes zonder te weten waar mijn familie was, hoe konden ze me vergeten? Toen hoorde ik
veel kleine honden vrolijk spelen achter een deur en ik besloot dat het tijd was om stil te blijven
staan en om hulp te vragen. Daar vertellen de vrijwilligers van wat ze me nu vertellen dat het
asiel achter die deur zat. Ze dachten dat het de hond van de overbuurman was die voor de deur
stond. Soms gaat ze de deur uit en begroeten ze me heel aardig en dan gingen ze weg om mijn
vrienden naar de dierenarts te brengen, soms merkten ze me helemaal niet op, maar ik bleef
geduldig wachten.
Bij hun terugkeer, na enkele uren was het al donker en ze zagen me daar weer, ze waren erg
verrast en probeerden het de buurman te vertellen, maar die bleek niet thuis te zijn. Ze gingen
het asiel binnen en ik begon te huilen en te huilen ... ik kon er niet meer tegen, ik had de hele dag
rondgelopen, ik was uitgeput en hongerig, maar iets zei me dat ik daar niet weg mocht gaan, dat
ik achter die deur de rust voelde die in die straten niet zou vinden.
Dus ik bleef huilen en smeekte iemand om me te zien en zoals je je kunt voorstellen, renden de
vrijwilligers van het asiel naar me toe om te zien wat er aan de hand was, ze namen me mee naar
binnen en gaven me eten en een mandje en kwamen overeen om de volgende dag de buurman
op de hoogte te stellen
Tot hun verbazing zagen ze de volgende ochtend dat de hond van de buren (net als ik) gewoon
thuis was. Het lot wilde dat bij de deur van het asiel bleef tot ik gered zou worden.. vandaar mijn
naam Door (Deur). Door kan goed met de andere honden en katten overweg en heeft glanzend
zwart haar, Door is knuffelig en speels. Door heeft geen chip, deze week gaan ze met haar naar
dierenarts gaan om te kijken hoe haar gezondheid is. Nu in ieder geval een veilige plek voor Door.
Meer foto's >>>>

Blijf op de hoogte
Website

Facebook

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

