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Opbrengst veiling
De veiling sloot op 8 november om 20.00 en de laatste minuten werd er druk geboden. Dankzij
de lieve donateurs van de goederen, de bieders is de veiling een groot succes geworden. De
voorlopige opbrengst incl. een geweldige donatie die we mochten ontvangen is € 2.463,50.
Namens ons maar vooral namens de dieren.. 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.

Project hondenhok
Ook Tintín, Fresia en Torete, Flick en Flack en Rocky hebben een huisje gekregen dankzij het
hondenhok project. Er zijn nog vele huisjes nodig, wil je ook de honden van Masquechuchos
helpen aan een huisje, kijk dan even op onze website voor meer informatie
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2 pallets met hulpgoederen voor Canis y Felis
Canis y Felis
Sponsors

Wat ga je doen op zo een donkere regenachtige dinsdagavond? We gaan gewoon pallets
opbouwen met grotendeels de donaties uit Rozenburg van Sjoukje de Bruin. De goederen zijn
inmiddels in Canis y Felis aangekomen.
Bijna decembermaand en dankzij de veiling kunnen we even voor sinterklaas spelen.

DZG Römer

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV

Van Noord’s dierenvoeders

Galaxy Beauty

Chip en vaccinaties voor de honden van Aurora
Aurora
Dankzij de financiële steun die Aurora van ons ontvangt konden Torito en Ladin een chip krijgen
en hebben Tiara, Tara, Abby, Palmy en Buddy hun vaccinaties gekregen. Cherokee, Lakota,
Crow, Hopi, Snoopy, Luna en Abekani hebben een chip en hun vaccinaties ontvangen. Alle
hondjes weer tip top en gecheckt.

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum
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Sint in het land
We kregen een E-mail van Dierengezondheidscentrum Römer dat ze contact hadden gezocht
met Sinterklaas en overleg met hem hadden gehad hoe ze dit jaar de verjaardag van de
Goedheiligman bij hun gingen vieren. Al pratend bedachten zij dat ze dit jaar eigenlijk geen
cadeautjes wilden voor hun zelf of voor hun patiënten, maar voor de zwerfdieren in zijn eigen
land, Spanje! Sint was meteen voor dit plan te porren en liet zijn Dichtpiet een gedicht opstellen.

Beste huisdier eigenaren,
Sint heeft onlangs met DGC Römer gebeld, Want zoals u weet is hij zeer op hen en hun clientèle
gesteld. Hij wilde weten wat dit jaar hun wensen zijn, Voor hun zelf en hun patiëntjes groot en
klein. Dit heeft ons hard doen nadenken, Want wat kan de Sint ons nou toch schenken In een
land zo goed bedeeld, Waar men zich zonder mobieltje maar verveelt, Hebben we voor onszelf
eigenlijk niks meer te vragen, Terwijl elders wel mensen en dieren zijn die recht hebben tot
klagen.
Wij zouden dan ook graag zien dat Sint eens wat aan die dieren geeft, En vragen u dan ook heel
beleefd Om dit jaar iets bij ons in de zak van Sint te komen doen, Of in de bijbehorend pot een
klein beetje poen. Dit brengt Sint dan naar ‘Friends of Animals’ die dieren helpen in zijn
thuisland, Echt alles is welkom van voer of speelgoed tot een oude mand. Deze dieren worden
niet naar ons land gehaald maar daar geholpen met uw bijdrage of present, Dus dit jaar worden
niet wij of onze klanten , maar juist de zwerfdieren in Spanje door Sint verwend. We hopen dat u
als klant deze actie weet te waarderen, Uiteraard zullen we in ruil voor uw bijdrage of pakjes aan
de balie onze dank in pepernoten uitkeren.
Rest ons nog u en uw trouwe harige vriendje(s) een fijne Sint viering te wensen, Groeten van DGC
Römer en al haar mensen!
Dierengezondheidscentrum Römer
Vaartweg 163a,
1217 SP Hilversum
www.dgcromer.nl
www.facebook.com/DGCRomer/
We hopen dat vele mensen hieraan mee willen doen en willen DGC Römer heel hartelijk
bedanken dat jullie Sinterklaas hebben gevraagd ons/onze dieren een handje te helpen.

Donaties
Masquechuchos

Een paar mooie foto’s van de Queco, Astur en Niebla in Masquechunos.
Wat zijn ze blij met hun nieuwe spullen en al het lekkers.
Niebla is een
rustige, lieve kat. Hij
had last van tand
infecties en daarom
zijn zijn tandjes eruit
gehaald. Niebla
vindt de kattenbak
met dekentje een
uitstekende plek om
te slapen

Queco

Astur

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

Adoptie op afstand
Fosterbaasjes zijn de ontbrekende schakel tussen het verblijf in het asiel en de definitieve
adoptie. Hieronder een select groepje katten. Alleen al in het asiel van Khatucai zitten 200
katten, de map zou dan wel heel groot worden vandaar een kleine selectie. Op ons forum zijn
meer katten te vinden. Het doel van adoptie op afstand is de katten financieel steunen. Met dit
geld kunnen ze hun inenting, voer, ontwormingsmiddelen en anti vlo-teek middelen krijgen.
Wellicht kunnen voorkomende dierenartskosten hier ook van bekostigd worden Adoptie op
afstand kan al voor 5 euro per maand. Voor meer informatie neem een kijkje op onze website
of stuur een email naar info@friendsofanimals.nl Als fosterbaas ontvangt u een
adoptiecertificaat per post, regelmatig een e-mail met foto's en update over het wel en wee
van "uw" hond of kat. Mocht "uw" hond/kat geadopteerd worden dan krijgt u vanzelfsprekend
bericht en bestaat de mogelijkheid om een andere dier te steunen
Klik hier voor het aanmeldformulier.

Dankbaar
Omdat we niet vaak genoeg kunnen zeggen hoe blij we zijn met jullie donaties willen we ook
deze foto’s met jullie delen.
De dieren zijn zo blij met de donaties uit Nederland. De oude/zieke honden waren maar al te
blij met deze prachtige mand. Bij de donaties zat ook een adaptil halsband, Aaron werd naar
het asiel gebracht. Hij is 8 maanden oud en heeft altijd geleefd bij mensen in een flat. Voor
Aaron een hele verandering waar hij niet zo goed mee om kan gaan. De adaptil halsband heeft
Aaron om gekregen. Deze halsband helpt hem om wat rustiger te worden zodat hij wat beter
kan om gaan met zijn nieuwe situatie. De donaties/transporten uit Nederland zijn zo belangrijk,
dankzij deze donaties kunnen we de dieren een beter/comfortabel leven geven.
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Hulp gezocht
Canis y Felis
Een mevrouw zag deze hond lopen en deed gelijk een oproep op facebook om hulp voor het
hondje te zoeken. De eigenaar van het hondje zag dit en nam gelijk contact op met deze
mevrouw dat ze het onmiddellijk van facebook moest afhalen. Deze mevrouw had via de oproep
al wel een gastgezin voor de hond gevonden en ook Olga van Canis y Felis had de oproep
gelezen.
De eigenaar wil dus geen afstand van de hond doen, wil geen hulp en het hondje is dus aan haar
lot overgelaten. Dit is pure dierenmishandeling en hier moest worden ingegrepen... het hondje
heeft pyometra (baarmoederontsteking) en heeft met spoed medische hulp nodig. Bij de
instanties in Spanje hoef je niet aan te kloppen….. dus de hond is zonder toestemming bij de
eigenaar weg “gehaald”. Dit is dus ook de reden waarom we deze hond niet op onze site en
facebook zullen plaatsen.
De kleine is nu veilig en zal met spoed worden geopereerd, hier is geld voor nodig en we hopen
dat vele dierenvrienden hier een centje in willen helpen. Elke euro is meer dan welkom.
Ook zoekt deze smurf nog een fosterbaasje - er zijn filmpjes van de hond maar die kunnen we
niet op youtube plaatsen, wie graag de filmpjes wil zien die kan een email sturen en versturen
we die via de email.
Wil je een donatie doen dan kan dit op IBANnr. - NL81 RABO 0108 4441 12 t.n.v. Friends of
Animals ovv Canis y Felis.

Meer informatie klik hier

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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