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Het begin is er!! Een nieuwe start
Ze hebben het druk.. heel druk bij La Candela. Alles wat mobiel, demontabel is wordt
afgebroken. De rennen zijn al gedemonteerd en vandaag zullen de cabines worden verplaatste
naar de nieuwe locatie. Op de nieuwe locaties zijn de vlaktes al afgegraven en bewerkt zodat het
zo geplaatst kan worden.
De donaties die wij tot nu toe voor La Candela hebben ontvangen zijn overgemaakt - Dank jullie
wel!!

.
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.

De Best(h)e Hondendag in Ommen
Met een altijd prijsloterij stonden Karin Rollé , Heidy en Claudia Breed zaterdag 7 sept, op De
Best(h)e Hondendag in Ommen. Ondanks dat het weer niet altijd mee zat hebben de dames de
lootjes wel aan de man kunnen brengen
De opbrengst was maar liefst... € 400,00.!! Whow hoe geweldig is dit.
Karin, Heidy, Claudia super bedankt voor jullie geweldige inzet, hulp en steun!

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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Pup van 3 maanden gered
Deze kleine meid van 3 maanden oud heeft de naam Tina gekregen. Tina werd uit de handen van
een dakloze alcoholist gered. Hij was bezig om Tina te verkopen aan elke voorbijganger en
schroomde niet om haar af en toe een dreun te geven. Tina werd aangeboden voor 20 euro....
het lukt hem niet om Tina te slijten.... en hij viel dronken in slaap op straat.

Sponsors

Dat is hoe een vrijwilliger hem vond toen ze polshoogte ging nemen omdat er melding was
gemaakt. Ze handelde gelijk en had ook de kans omdat de bedelaar sliep en heeft Tina
meegenomen voor het helemaal fout met haar zal aflopen.
DGC Römer

Tina is bij Olga ondergebracht en als alles goed met haar is zal ze binnenkort haar chip en
inentingen krijgen. De foto van haar ex eigenaar plaatsen we wel hier maar niet op facebook
omdat het gevaar bestaat dat men hem herkend.
Tina is op afstand te adopteren (klik hier).

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV

v

Van Noord’s Dierenvoeders

Kunstenares Paula Collewijn

Dog en Family event te Finsterwolde
Onze vrijwilliger Johanna Komies was afgelopen maand te vinden bij de Dog en Family event te
Finsterwolde. Op de kraam niet alleen informatie over de stichting, maar ook een super leuke
Tombola loterij waarmee men geweldige prijzen kon winnen. En met de mooie opbrengst van €
86.00 kan bijna weer een pallet met goederen naar Spanje worden gestuurd, geweldig!! Super
bedankt Johanna10 juli zijn 2 pallets met hulpgoederen afgeleverd bij Refugio La Candela in
Sevilla. Een heleboel honden en katten gaan weer genieten.

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum

De Graankorrel
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Pallets voor Huellas con Esperanza
Marijke, Sandra, Oegelien en Harriet zijn in de opslag geweest om weer een paar pallets op te
bouwen. Huellas con esperanza had een noodoproep uitgezet omdat er geen voer meer voor
de honden was. We hebben als eerste gelijk 200 euro overgemaakt zodat er voer gekocht kon
worden en de dieren niet zonder eten kwamen te zitten.
Er zijn 2 pallets opgebouwd met goederen voor de honden en natuurlijk voer. We zullen deze
zo snel mogelijk naar Huellas con Esperanza laten gaan. Ook is er al 1 pallet met goederen voor
de katten opgebouwd, deze staat alvast klaar voor een volgende transport naar een asiel met
katten.

Heel veel donaties
De opslag van Tamara in Hilversum is leeggehaald en wat veel donaties geweldig!!! Kai heeft
ook nog snel wat donaties van Monique uit Aalst naar Tamara gebracht en zo kon alles in 1x
mee.
Hier gaan weer heel erg veel dieren van genieten! Iedereen weer Super bedankt voor deze
prachtige donaties. Tamara dank je wel voor het inzamelen en ook een grote dank voor
Maarten die bepakt en bezakt nu weer richting opslag rijdt. TOPPERS!!
Begin oktober gaat het opbouw team aan de slag en sturen we weer een paar pallets naar
Spanje.
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Prachtige donatie Van Noord’s Dierenvoeders
We ontvingen een prachtige donatie van Van Noord's Dierenvoeders. 30 blikken Arden Grange
appetite plus 395 gram. Dit voer is een soort kippensoep, het is een zeer geconcentreerd
vloeibaar voedsel wat in een kom gegeven kan worden maar ook als spuitvoeding. Het wordt
gebruikt voor honden die om welke reden dan ook te mager zijn, een oppepper te geven, honden
die extra voedingsbehoeften hebben. Dus bijvoorbeeld bij ziekte of na bevalling of simpelweg
ondervoeding. Het is ook te gebruiken als honden niet kunnen eten door het vloeibaar is en ze
het kunnen drinken
Een geweldige donatie!! Wij gaan zorgen dat het bij de juiste asiel terecht komt die honden heeft
die dit heel goed kunnen gebruiken. DANK JE WEL, van Noord's Dierenvoeders voor deze
geweldige donatie.

Voerinzameling Praxis Zoetermeer
Diana Spaans en Diana Verwaal waren 28 september te vinden bij Praxis Bouwmarkt Zoetermeer
waar ze een voerinzameling hielden voor Friends of Animals.
Het ging allemaal wat moeizaam maar gelukkig konden ze op het einde van de dag toch nog de
auto vullen met heel wat voer voor onze honden en katten in Spanje. De dieren zijn de donateurs
en de Diana's dan ook zeer dankbaar.
En ook namens ons Bedankt iedereen.
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