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2 pallets met hulpgoederen zijn aangekomen bij Huellas con Esperanza
Huellas con Esperanza
In de vorig nieuwsbrief vertelden we al dat we twee pallets hebben opgebouwd met goederen
voor de honden in Huellas con Esperanza.
Vrijdag 8 september was het feest bij Huellas con Esperanza, want toen zijn de twee pallets
gearriveerd!

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.

v

Hondendag Erkemederstrand
Zaterdag 30 september staan Heidy Breed, Claudia Breed en Karin Rollé op de hondendag voor
Friends of Animals. We hebben een ‘altijdprijsloterij’ met hele leuke prijzen! Komen jullie ook?
Locatie: Erkemederweg 79, 3896 LB Zeewolde
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Nieuwe dodingscentrum in Cadiz
Er is een nieuw dodingscentrum in Chiclana. Een voormalig hondenpension wordt omgebouwd
tot dodingscentrum. Diverse gemeentes in de Baai van Cadiz hebben een contract afgesloten
met de exploitant van het dodingscentrum, zonder dat er ook maar iets was voorbereid voor bv
de huisvesting van katten. De hondenkennels worden provisorisch verdeeld door middel van
draad, gaas en rietmatten. Katten worden in transportbakken ondergebracht omdat de
benodigde ruimte er voor hun niet is.

Sponsors

DGC Römer

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV

v

Van Noord’s Dierenvoeders

Kunstenares Paula Collewijn

De laatste tijd zijn er veel jonge kittens in het nieuwe dodingscentrum gekomen. Veel van deze
kittens zijn eigenlijk nog afhankelijk van hun moeder, er is geen geschikt voer voor hun. Meer en
meer kittens komen niet in gewicht aan en hun overlevingskans is zeer klein.
Aangezien er niet zoveel katten bij Khatucai ondergebracht kunnen worden, nemen ze eigen
voer, krabpalen en speelgoed mee naar het dodingscentrum om het wat in te richten. De laatste
dagen zijn de kittens die er slecht aan toe waren uit het dodingscentrum gehaald. 5 Kittens van
een maand oud zijn met een vrijwilliger mee naar huis gegaan, 5 zijn in het quarantaine
gedeelte van Khatucai ondergebracht. Andere zijn bij de dierenarts opgenomen. Maar het is de
vraag of ze het zullen overleven.
Het is een drama. Alles begon met goede bedoelingen. De eigenares van het voormalige pension
heeft als voorwaarde gesteld dat er geen dodingen zouden plaats vinden en op deze grond is er
naar een exploitant gezocht die het zo wilde doen. Diverse gemeentes zijn toen onder druk van
dierenorganisaties overgestapt van het dodingscentrum van Jerez naar deze nieuwe.
Uiteindelijk is alles overhaast en zonder enig systeem in werking gegaan. Er is ook een gebrek
aan personeel, om over gekwalificeerd personeel maar te zwijgen.
Het resultaat daarvan is: vieze kennels en totaal verwaarloosde dieren. De exploitant heeft ook
nog een dierenarts in dienst genomen waarvan bij de dierorganisaties bekend is dat ze uit een
ander dodingscentrum komt en zich niet interesseert voor het welzijn van de dieren. Zij ziet het
meer als haar taak dat de dieren een chip, entingen en een paspoort krijgen. Op dit moment lijkt
het erop dat het als een ramp gaat eindigen. De Dierorganisaties vrezen dat, hoe goed de
bedoeling was, er binnenkort ook in dit dodingscentrum gedood gaat worden.
Er is een tekort aan alles voor de katten, voer, materiaal/goederen om de kennels in te richten
en vooral is er een heel groot tekort aan kittenvoer. We zullen in de derde week van oktober
een transport naar Khatucai laten gaan en we hopen dat we heel veel kittenvoer mee kunnen
zenden. Mocht je willen helpen en een donatie willen doen, kijk even op de site waar onze
inzamelpunten zitten, ze nemen heel graag je donatie in ontvangst. Ook financiële donaties voor
Khatucai zijn meer dan welkom want de rekening bij de dierenarts loopt heel snel op.
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Opbouwen 4 pallets
Khatucai en Huellas con Esperanza
10 september zijn er maar liefst 4 pallets met hulpgoederen voor de dieren opgebouwd. Twee
pallets met goederen voor de katten (Khatucai) en 2 voor de honden ( Huellas con Esperanza.)
Sandra en Gabi hebben weer een top prestatie verricht en de opslag is weer helemaal leeg. Het
inzamelen kan weer volop van start gaan en we kunnen.. hopen!!! dat we de gele opslag bakken
met voer voor de dieren kunnen vullen. Dank je wel donateurs, inzamelpunten en Gabi en
Sandra voor jullie hulp en steun aan dit transport.

Update Tokyo
Heel goed nieuws over Tokyo, er is geen operatie nodig. Tokyo is voor controle bij de
dierenarts geweest en de kaak is goed en mooi (bijna) hersteld. Tokyo hoeft geen medicatie
meer en het snuitje mag ook af. Ze moet nog wel minimaal 2 weken rustig aan doen met
kauwen, dus zacht voer en geen brokken of harde snacks en met 2 weken worden er weer
foto's gemaakt.
Dit is echt zo super goed nieuws.

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

Na 6.5 jaar stoppen we m.i.v. 16 oktober met het sparen van Gourmet en Felix punten.
Gourmet stopt met het spaarprogramma en er zullen vanaf deze maand steeds minder
spaarpunten op de verpakkingen te vinden zijn. Met het Felix spaarprogramma stoppen we
omdat de artikelen zo duur zijn geworden en daarnaast zijn de portokosten naar mij toe en
van mij naar Felix zo hoog dat het nog maar weinig zin heeft om te sparen (een fleeceplaid bij
de Wibra is goedkoper). Iedereen die heeft geholpen met sparen: super bedankt!
Gevraagd voor de verkoop op Marktplaats:













AH Freek Vonk wereld plaatjes
Plus Emoji's
Emte Efteling Symbolica medaillons
Hoogvliet Ocean Buddies plaatjes
Boni pakketzegels
Emte messenzegels
Vomar BK pannenzegels
Deen Boerderij stickers en spaarpunten
Dekamarkt Tefal zegels
Jumbo Max Verstappen zegels
Jan Linders Spotti's en dierenstickers
etc.

Diverse supermarkten / winkels / tankstations hebben losse acties die niet landelijk zijn.
Uiteraard zijn deze zegels/items ook welkom.
Gewonnen prijzen van de diverse loterijen (codes voor kies uw prijs, kies uw boek, Dagje uit
naar keuze, entreebewijzen voor musicals, concerten, pretparken, dierentuinen etc.) zijn ook
meer dan welkom.
Altijd gevraagd:






Pippoos zegels,
Bakkerij 't Stoepje zegels,
DE / Perla punten,
Kortingsbonnen (bv. postcodeloterij agenda)
Koopzegels van de diverse supermarkten, etc.

Met andere woorden: we kunnen echt alles gebruiken dat gespaard kan worden / gratis te
krijgen is (ook als de actie hier niet vermeld wordt) / korting geeft.
Wil je helpen of heb je vragen? Stuur dan even een mail naar Isabel@friendsofanimals.nl
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