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Project hondenhok
Wil jij een 'huis'vriend zijn voor de honden van Masquechuchos?
De honden van Masquechuchos leven de hele dag in een kennel met als warm plekje een mand
of huisje. Wat er momenteel staat is niet warm, geeft geen bescherming en het is oud en kapot.
Daarom starten wij een project voor de honden en hopen dat zij via dit project een prachtige
hondenhok kunnen krijgen waar ze warm kunnen schuilen.
Als een 'huis'vriend sponsor, kun je een stevige hondenhok doneren. Deze hondenhokken zijn
solide gebouwd en geven een goede isolatie tegen het koude winterweer en beschermt tegen
de regen.

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.

Een donatie voor een (gedeeltelijke) hondenhok zal een enorm verschil maken voor deze
honden. Een veilig warm/koel plekje waar ze zich terug kunnen trekken en kunnen schuilen
tegen de weersomstandigheden.
We hopen dat vele honden van Masquechuchus een huisvriend zullen vinden. Als 'huis'vriend
van dit project kun je een gedeelte of gehele hok doneren.
Inmiddels zijn de eerste huisjes in de maak. We hebben het geld voor de 10 gedoneerde huisjes
overgemaakt, er is materiaal voor gekocht en het bouwen is begonnen. Binnenkort zullen de
eerste huisjes in gebruik worden genomen.
Say thanks to all the donators on our behalf! Love and hugs Mercedes
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Castratieproject – Max geholpen
Sponsors

ViaPrint

In onze vorige nieuwsbrief vroegen we jullie aandacht voor het castratieproject. In het
castratiepotje zat € 60,00. Max zat al een tijdje te wachten op zijn castratie en daarom hebben
we dit bedrag naar Canis y Felis overgemaakt. Dankzij het castratieproject is Max op 31 augustus
jl. geholpen.
Benieuwd welke dieren er nog meer zijn geholpen door middel van het castratieproject van
Friends of Animals? Klik hier.

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV

Van Noord’s dierenvoeders

Vera aan haar lot overgelaten
Masquechuchos
Galaxy Beauty

Vera werd gevonden aan de rand van een weg, Miljoenen vlooien aten haar letterlijk op en ze
zat vol met teken.
Vera kon niet lopen, was uitgehongerd, uitgedroogd en compleet uitgeput. De mensen die haar
vonden hebben de politie gebeld maar zoals gewoonlijk deden die niets. Die mensen hebben
Vera dus maar in de auto gezet en naar de dierenarts gebracht en vanaf daar werd
Masquechuchos gebeld dat er een hond voor hun was.

Kunstenares Paula Collewijn
Toen de dierenarts Vera onderzocht gaf hij aan dat als ze nog 2 uur daar aan de weg had
gelegen ze dood was gegaan. Ze had een ernstige bloedarmoede en moest een bloed transfusie.
Vera is nu aan het herstellen, ze is nog een hele jonge hond nog niet eens 1 jaar oud. Een pup...
alleen...achtergelaten in the middle of nowhere. Het is diep triest wat haar is overkomen.
Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

Vera is op afstand te adopteren, dit kan al voor 5 euro per maand.
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Lili
Canis y Felis
Lili kwam samen met Sharpei begin september bij Canis y Felis terecht. Na onderzoek bleek dat
Lili hartworm en Leishmania heeft.
11 september konden Lili en Sharpei ondergebracht worden bij een andere organisatie en vanaf
daar zouden ze ter adoptie komen.
Maar er kwam schokkend nieuws... Lili bleek zwanger te zijn, ze is zo dun en hier had niemand
rekening mee gehouden.
Lili blijft dus nu eerst bij Canis y Felis tot die andere organisatie een pleeggezin heeft gevonden
want het asiel is nu geen goede plaats voor Lili. Éen deze dagen is het zover en we hopen dat
alles goed zal gaan met Lili en haar baby's

Voorbereidingen in volle gang voor het volgende transport
Half oktober willen we weer een transport met hulpgoederen naar Spanje sturen. De
verzamelpunten doen hun uiterste best om nog zoveel mogelijk goederen bij elkaar te zamelen.
Ook wordt er druk gereden door Nederland om onze verzamelpunten leeg te halen en te
zorgen dat de goederen in onze opslag in Ruinen terecht komt. Onze opslag begint een beetje
uit zijn voegen te barsten en dan komt al het voer van de aankomende voerinzameling op 1
oktober te Alkmaar er ook nog bij. Zondag 2 oktober komt een team naar de opslag om de
pallets op te bouwen en we hopen dat we alle goederen op de pallets kunnen krijgen die dag
zodat het transport gelijk weg kan.
Er gaan weer heel veel dieren blij worden in Spanje met al deze prachtige en lekkere goederen.
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Aankomende
evenementen:
16 oktober
Vlooienmarkt HF de
Witte in de Bilt
30 oktober
Start veiling op
Facebook

Lupo gered, maar zo verschrikkelijk bang
Masquechuchos
Arme Lupo, hij is bang, zo verschrikkelijk bang. Lupo werd gevonden in de middle of nowhere
en het manneke weet het allemaal even niet meer. Hij is echt zo bang dat hij probeert te bijten
maar dit is gewoon pure angst. Wie weet wat hij meegemaakt heeft... het is zo zielig om hem zo
te zien. De vrijwilligers van Masquechuchos zullen er alles aan doen om hem te helpen en te
proberen zijn conditie en gedrag te veranderen want ook is Lupo ondervoed.
Een paar dagen nadat Lupo gevonden is ken je het mannetje niet weer. Lupo had snel in de
gaten waar hij was terecht gekomen en dat er zoveel
lieve mensen waren die van hem hielden en het beste
met hem voor hebben. Lupo heeft een pleeggezin
gevondenwaar hij nu helemaal kan herstellen en bijkomen.

 Voor
Na 

Verloting – trekking 10 oktober a.s.
Win een prachtig huisje voor kat of konijn
Deze keer een geweldige prijs, een prachtig huisje voor de kat of konijn
Voor slechts 2,50 euro per lot kun je kans maken op het huisje Het huisje biedt een riante
slaapplek en terugtrek mogelijkheid op de begane grond en een mooie dakterras op de eerste
verdieping. Dit prachtige huisje past in iedere ruimte
Voor slechts 2,50 euro per lot kun je kans maken op het huisje Het huisje biedt een riante
slaapplek en terugtrek mogelijkheid op de begane grond en een mooie dakterras op de eerste
verdieping. Dit prachtige huisje past in iedere ruimte.
De trekking zal plaatsvinden op 10 oktober 2016. Om de trekking eerlijk te laten verlopen
gebruiken we gebruiken voor de trekking de staatsloterij - De winnende nummers zijn de
laatste 2 eindcijfers van de hoofdprijs van de staatsloterij. De trekkingsuitslagen kun je hier
vinden - www.staatsloterij.nl/trekkingsuitslag
We zullen de eindcijfers en de winnaar hier op de site publiceren en de winnaar via een email
op de hoogte brengen. Hoe meedoen? Stuur een mail naar info@friendsofanimals.nl met je
gekozen nummers. Na ontvangst van de betaling op rekeningnr. NL81 RABO 0108 4441 12
tnv Friends of Animals worden
de nummers aan je toegewezen.
Niet verkochte nummers blijven
in het bezit van de stichting-.
Bekijk hier de lotnummers
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Na 7 maanden is Alexia eindelijk veilig
Michel Resue Dogs
Alexia, op de eerste foto hoe ze 7 maanden geleden eruit zag. Deze dame zwierf bij een benzine
station en Michel en zijn team zijn met regelmaat heen gegaan om te proberen haar te vangen.
Het was keer op keer een mega project want het was 400 km rijden voor hun en dus niet naast
de deur dat ze elke dag maar even heen konden gaan. Helaas.. mislukte het keer op keer , 7
maanden wachten op het moment, het moment dat ze haar konden vangen en haar onder hun
hoede konden nemen. s' Morgens werden er pogingen gedaan, in de middag en zelf in de nacht
in de hoop dat het een keer zou lukken.
En na 7 maanden is het eindelijk gelukt, net op tijd want Alexia haar conditie en gesteldheid zijn
bar slecht. Mishandeling is hier niet de oorzaak van.. dit is gewoon verwaarlozing.... 7 maanden
lang is ze aan haar lot overgelaten. Niemand die haar eten gaf of voor haar zorgde. Niemand is
schuldig aan het slaan van haar, aftuigen enz.... niemand heeft haar aangeraakt... en misschien
zijn juist die mensen wel schuldig.. de mensen die niets deden en de andere kant op keken.
Maar gelukkig keek Michel en zijn team niet de andere kant op en hielden ze vol.. ze lieten haar
niet aan haar lot over en gingen door want eens zou die dag komen dat ze haar daar weg
konden halen.
Alexia valt nu onder de zorg van Michel en Michel zal alles doen wat in zijn macht ligt om Alexia
te helpen. Michel heeft hier wel hulp bij nodig want de dierenarts kosten, de medicatie die
Alexia moet zijn niet goedkoop. Michel heeft hoge kosten, denk alleen al aan de brandstof voor
zijn auto om de ritjes te maken, in dit geval 400 km en 400 km terug om Alexia daar weg te
halen. Elke bijdrage voor Michel en zijn honden is enorm welkom en keihard nodig!
Er is gebleken dat Alexia een huidprobleem heeft en daarom speciaal voer hiervoor nodig. Hills
prescription diet Derm Defense 12kg - 89'90 euro. Wij hebben € 90,00 naar Michel overgemaakt
uit het voerproject potje. Op de foto hieronder Alexia met haar voer. Dank je wel
sponsors/donateurs voor jullie donatie aan het voerproject, dankzij jullie kan Alexia nu het voer
eten wat ze nodig heeft.

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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