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Kitten gevonden in kartonnen doos
Deze kleine rakker werd gevonden door Antonio. Langs de kant van
de weg stond een kartonnen doos en daar zat deze hummel in.
Hij heeft de kitten meegenomen naar huis waar Aurora gelijk
een plekje voor haar ging inrichten.
Een dankbare Aurora schreef ...dankzij jullie kon ik de bench
op zetten, een kleedje er in en zelfs het voer hebben
jullie gedoneerd. Transporten zijn zo belangrijk en de hulp is niet
tijdelijk maar veel zoals de o.a, de bench.. die is altijd inzetbaar
ook voor de vele katten die nog in de toekomst gered gaan worden.

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,

Erkemederhondendag - Zaterdag 29 september 2018
Claudia Breed, Heidy Breed en Karin Rollé waren zaterdag 29 september in Zeewolde te vinden
bij de Erkemederhondendag. Een kraam gevuld met super leuke prijsjes voor de
altijdprijsloterij.
Op de foto.. een lege tafel.... want de dames hebben
alle loten verkocht en maar liefst het mega bedrag
van € 584,00 hebben ze opgehaald. In de collectebus zat
€ 31,80. In totaal hebben ze dus € 615,80
voor friends of animals opgehaald!
We zijn ontzettend blij met deze opbrengst!!!!
Met dit geld kunnen we weer heel wat honden en
katten in Spanje helpen.
.Claudia, Heidy en Karin super super bedankt voor jullie
inzet en uiteraard een dank je wel aan alle lootjes kopers.

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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Bedankt!
Bedankt, voor uw geweldige donatie! Omdat de banken bij een gift of overboeking géén
adres en woonplaats van een gever bekend maken, kunnen wij u helaas vaak NIET persoonlijk
bedanken, zoals vroeger wel de gewoonte was. Bij deze willen we dan ook alle lieve
donateurs bedanken voor jullie steun, hulp , donatie. DANK U WEL!!

Sponsors

DGC Römer

GKV Hoofdkantoor

Hulp voor Canis y Felis
Slapeloze nachten voor Olga van Canis y Felis want en mega nota moest betaald worden en
het saldo op de bankrekening is 0.00. De honden moesten hun inentingen, anti vlo/teek
middelen enz.. en dit is geen luxe maar een must.

BVB Media BV

v

Dankzij de fosterbaasje en de juni veiling konden we Canis y Felis hierbij helpen en hebben
we 1100 euro naar hun overgemaakt. De nota kan betaald worden, de honden zijn
beschermd en Olga kan kan vannacht weer rustig slapen.
5 september was ze jarig en een mooier verjaardagscadeau konden wij, de fosterbaasjes,
donateurs haar niet geven.

Van Noord’s Dierenvoeders

Een hond of kat op afstand adopteren is helpen, rechtstreeks helpen dat het dier de
middelen kan krijgen die hij of zij nodig heeft. Voor 5 euro per maand kun je een kat of hond
op afstand adopteren. Lees hier meer over adoptie op afstand.

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum
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Klein maar dapper
Serenita (kleine zeemeermin) . Dit klein hummeltje werd door Olga van de straat gehaald.
Serenita heeft een mega oogontsteking, die is ze dan ook verloren.
Nog maar 3 weekjes oud en nu al blind voor de rest van haar leven. Het kleine meisje is erg
zwak en de infectie is erg groot.. maar Serenita vecht als een tijgertje en zij zal ook alle
kansen krijgen die er maar zijn.
Dit klein hummeltje is ook op afstand te adopteren maar ook eenmalige donaties voor
Serenita zijn meer dan welkom.
Updates zullen we in haar dagboekje op het forum plaatsen.
Klik hier om naar het forum te gaan.

Transport is aangekomen in Spanje
De 3 pallets met hulpgoederen zijn aangekomen bij Canis y Felis. Op een parkeerplaats zijn de
pallets met een kraan op de truck gezet. De truck heeft de pallets naar de opvang gebracht en
de pallets over de muur gehesen... het uitpakken kan beginnen.
Updates zullen we op Facebook en op het forum plaatsen. Klik hier om naar het forum te
gaan.
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