Stichting Friends of Animals - nieuwsbrief februari 2017

Nieuwsbrief - februari 2017

Friends of Animals
In deze nieuwsbrief:














Nieuwe hokken dankzij
de 50% actie
Project honden hok – hok
voor Furi en Kira
Opbouwen pallets
Quarantaine hokken
Nieuwe verloting –
trekking 10 maart
Vida zoekt hulp
Nieuwe bewoner bij Canis
y Felis
Hond aangereden,
operatie nodig
Paul gered van de straat
Collecteweek in
Heerhugowaard en
Alkmaar
Tesla gegrepen door een
hond
Hoe kun u helpen?

Nieuwe hokken dankzij de 50% actie
De hokken zijn afgeleverd bij Canis y Felis, dit is mogelijk gemaakt door de 50% actie. Super
bedankt lieve mensen, de honden zijn jullie zeer dankbaar. Thor heeft zich al een huisje
toegeëigend en is er zeer blij mee.

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
Project hondenhok – hok voor Furi en Kira
Toen Kira van haar wandeling terug kwam kreeg ze de verassing van haar leven... ze had een
nieuwe hondenhok in haar kennel dankzij het hondenhok project. Er was geen tijd om haar riem
af te doen want Kira moest hem gelijk testen en hij is goed gekeurd. Ook Furi heeft dankzij zijn
fosterbaasje een hondenhok ontvangen maar bij
terugkomst van de wandeling had het kuipje voer
even de voorrang voor Furi. Maar ook Furi is
dolgelukkig met zijn nieuwe hok waar hij
lekker warm en droog in kan slapen.
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Opbouwen pallets
Ladridos Felices
11 februari is er weer flink wat werk verzet en Sandra Veldhuizen en Marijke Lam hebben
loeihard gewerkt en maar liefst 3 pallets opgebouwd voor Ladridos Felices. Geweldig dames
echt super bedankt voor jullie hulp en bij deze welkom in ons team Marijke Lam, je bent een
topper!! ( Sandra ook natuurlijk).

Sponsors

DGC Römer

GKV Hoofdkantoor

BVB Media BV

v

Van Noord’s Dierenvoeders

Galaxy Beauty

Zaterdag 18 februari werd onze inzamelpunt Diana Verwaal leeg gehaald door Maarten. Diana
had zo ongelofelijk veel staan dat er met een aanhanger gereden moest worden. Maarten was
vroeg vertrokken en tegen kwart over 2 kwam hij in de opslag aan. Zoveel mooie donaties..
Diana heeft echt mega haar best gedaan en wat gaan hier veel honden en katten gelukkig mee
worden.
Zondag 19 februari waren Aniek, Marijke en Sandra in onze opslag te vinden en de dames
hebben weer mega hun best gedaan. Ook deze keer werden er 3 pallets opgebouwd en totaal
staan er nu 5 pallets met honden en 1 pallet met katten goederen klaar. Maandag 20 februari
heeft het transportbedrijf de 5 pallets voor de honden opgehaald. Onze opslag is opgeruimd..
schoon.. en leeg.. dus het inzamelen kan weer beginnen voor een volgend transport. Donateurs
super bedankt en een grote dank aan de inzamelpunten en de dames die de pallets hebben
opgebouwd.
Het transport is inmiddels aangekomen in Ladridos Felices. Het uitpakken kan beginnen!

Kunstenares Paula Collewijn

Pets Place Tiel
&
Pets Place Seinhorst
te Hilversum
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Quarantaine hok voor Khatucai (dankzij 50% actie) en Villa Felis
Khatucai & Villa Felis
Josefine van Khatucai: Yesterday arrived the cages! We are so happy that we can start now with
a real isolation quarantine ward. Please give to all people who made this possible our thanks.
And a lot of thanks to you, of course. The Friends of
Animals are a big, big help for us to save cats and
dogs in Spain and give them a dignified life. A lot
greetings from from all of us.

Ook voor Villa Felis is er een quarantaine hok.
We konden goedkoop een geweldig hok kopen
(175 euro) en die hadden we net nodig. Onze
topper Maarten is op pad gegaan en heeft
vanmorgen het hok opgehaald. Het hok bestaat uit
2 delen en elk deel heeft 2 hokken, totaal dus 4
hokken. Het hok is van gegalvaniseerd staal en
heeft kunststof bodem platen. Het hok gaat naar
Villa Felis - Villa Felis wil een kleine katten kolonie
vangen bij een ziekenhuis en zocht een quarantaine
hok, dit hok is dus meer dan welkom bij Victoria.
We zullen met een volgend transport het hok mee
sturen.

Nieuwe verloting – trekking 10 maart
De geweldige poezenkrat/poef (verloting 10 februari) is gewonnen door Sandra Venema!
Van harte gefeliciteerd met je prijs!

Deze maand in de verloting een Ferplast Dog splash bath
Voor slechts 2,50 euro per lot kun je kans maken op dit geweldig item
Je hond in bad doen wordt een waar plezier met deze mooie en stevige Ferplast Dog Splash
hondenbaden. Het frame is gemaakt van kunststof. het bad zelf is van siliconen en hij is
makkelijk in te vouwen. De Dog Splash heeft een speciale warmte-indicator waardoor je hond
altijd in de juiste watertemperatuur gewassen wordt Het hondenbad is gemakkelijk in te
klappen waardoor je deze gemakkelijk weg kunt zetten. De Dog Splash heeft een
watercapaciteit van 30 liter. Afmetingen: 81,5 x 46,5 x 23 cm (l x b x h)
De trekking zal plaatsvinden op 10 maart 2017, klik hier voor meer informatie en de
lotnummers.
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Door te shoppen bij
HelpFreely betaal je
niets extra maar wordt
een deel van
je aankoopbedrag
gedoneerd aan
onze stichting.

Vida zoekt hulp
Michel Rescue Dogs
Hallo, mijn naam is het Vida, mijn naam betekend leven. Ik ben gered met m 'n mama en m' n
broertje in het bos. Daar zijn we geboren en daar hebben we tot nu toe geleefd.... We moesten
vechten om te overleven, vooral ik, want zoals je ziet ben ik anders, nou ja dat hoorde ik de
mensen zeggen die ons gered hebben. Blijkbaar ben ik geboren met een misvorming aan mijn
voorpootjes en kan ik niet normaal lopen zoals mijn broertje.
Woensdag 14 februari moet ik naar een speciale dokter die mijn botten gaat bekijken en gaat
testen wat er mis met mij is en of er iets aan te doen is dat ik beter kan lopen. Ik ben heel
gelukkig dat we niet meer buiten leven en we nu warm,droog en veilig zitten. Misschien kan de
dokter wat voor mij doen en dat ik net zo hard kan lopen als mijn broertje.
Nu hoorde ik ze wel zeggen dat dit alles vast heel duur gaat worden maar ik wil dit zo graag... ik
wil ook graag normaal kunnen lopen en rennen.
Wij willen Vida zo graag die kans geven, de kans om normaal te kunnen lopen. We hopen dat
jullie net als ons geraakt zijn door deze kleine meid en haar ook die kans willen geven.
Elke donatie kleine of groot is meer dan welkom voor haar zodat zij de onderzoeken, wellicht
operatie kan krijgen als dat mogelijk is. Mocht je een bijdrage willen doen dan kan dit op ibannr
- NL81 RABO 0108 4441 12 Friends of Animals ovv MRD Vida
Ook zoekt deze lieve schat nog een fosterbaasje die haar op afstand wil adopteren.
Vida is op 17 februari naar de dierenarts geweest en moet geopereerd worden. De dierenarts
gaf aan dit zo snel mogelijk te doen omdat haar botten nu nog in de groei zijn. Aan de operatie
hangt een stevig prijskaartje van 620,51 euro. Dit is de operatie en zullen nog kosten van
medicatie/consulten bij komen. Deze kleine rakker verdiend gewoon die kans, het kan toch niet
zo zijn dat ze geen operatie kan krijgen omdat geld de grote struikelblok is. Vida... leven.. wil zo
graag normaal leven... kunnen wij haar hierbij helpen?
Op 22 februari is kleine Vida is geopereerd. De operatie is prima gegaan en ook met Vida gaat
het naar omstandigheden goed. Ze moet nu 3 weken in het gips blijven. Volgens de artsen was
de operatie succesvol en zal Vida met een tijdje normaal kunnen lopen. De operatie en
bijkomende kosten zijn 700 euro en Michel heeft hier echt hulp bij nodig. Mocht je Michel
hierbij willen helpen.... elke donatie kleine of groot is meer dan welkom om de nota van Vida te
betalen.
Bekijk hier de updates van Vida
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Nieuwe bewoner bij Canis y Felis geholpen dankzij het castratieproject
Canis y Felis
Florida, nieuwe bewoner bij Canis y Felis, Florida heeft haar inentingen gehad en volgende week
krijgt ze haar bloedtesten en ze moet ook nog geholpen worden. Wij zullen voor Florida de
sterilisatie betalen dankzij het castratie project potje. Florida voegen we toe aan onze adoptie
op afstand programma en deze dame is net als vele andere poezen/katers op afstand te
adopteren

Hond aangereden, operatie nodig
Masquechuchuos
Deze lieverd zwierf op zijn minst al 10 dagen rond maar hij liet zich niet vangen. Zoveel pogingen
zijn gedaan maar zijn angst was te groot en hij vluchtte keer op keer. Maar toen werd hij
aangereden door een auto en raakte ernstig gewond.
Hij heeft verwondingen aan zijn been en heup en hij moet zich zo ellendig gevoeld hebben dat
hij deze keer wel iemand toe liet die hem mee mocht nemen. Nu is hij bij de dierenarts en zal
een operatie moeten ondergaan.
Masquechuchos staat dus een hele grote uitgave te verwachten en via oproepen, facebook enz
proberen ze geld in te zamelen voor deze operatie.
Update 24 februari - De hond heeft de naam Boss gekregen, Boss is geopereerd ondanks dat MC
niet het geld er voor heeft. De dierenarts gaf hun de keuze euthanasie of operatie... het is
gelukkig een operatie geworden. Boss zijn staart was gebroken en die is geamputeerd en hij
heeft een gebroken heup die met pennen is vastgezet. Boss zit nu in een pleeggezin om te
herstellen. Updates van Boss zijn via deze link te lezen.
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Paul gered van de straat
Villa Felis
Paul is een katertje van ongeveer 3 maanden oud (geboren in november 2016) en hij leefde in
een kleine kattenkolonie bij Victoria op het werk onder afvalcontainers. Hij was zo verzwakt dat
Victoria hem zo kon pakken en in een transportbak kon zetten. Zoveel luxe had Paul nog niet
eerder gehad: een zachte, warme deken. Paul was erg ondervoed, had bloedarmoede en had
een zware verkoudheid dat meer op bronchitis leek. Hij is hiervoor behandeld. Paul leeft nu,
samen met zijn moeder en zusje, in een apart gedeelte (quarantaine) bij Villa Felis en hij kan zijn
geluk niet op. Hij leefde onder zeecontainers en nu heeft hij heerlijk zachte, warme en droge
slaapplekken. Paul heeft zich heel snel aangepast aan de nieuwe situatie. Hij is al flink gegroeid
en hij heeft zich ontwikkeld tot een lief en rustig katertje.
Lees hier meer over Paul.

Collecteweek in Heerhugowaard en Alkmaar
De week van 27 februari t/m 4 maart zullen de vrijwilligers van Stichting Friends of Animals hun
enorme best doen om zoveel mogelijk geld op te halen voor de honden en katten in Spanje. Het
volledige bedrag wat opgehaald wordt tijdens de collecte wordt besteedt aan voer, medische
ondersteuning en verbetering van de leefomstandigheden van de dieren. Friends of Animals
ondersteunt 7 asielen in Spanje waar de honden en katten die gedumpt of mishandeld zijn,
liefdevol worden opgenomen en weer een nieuwe kans krijgen op een goed leven.
Geeft u ook gul aan de collectanten die door wind en weer langs de deuren gaan of in een
winkelcentrum in Alkmaar staan voor de dieren in Nood?
Dank u wel namens Friends of Animals maar vooral de honden en katten die het zo hard nodig
hebben!
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Tesla gegrepen door een hond
Canis y Felis
Canis y Felis kreeg bericht dat er een gewonde kat op straat zat, daar aangekomen zagen ze
deze arme stakker zitten en zijn gelijk met haar naar de dierenarts gegaan. De dierenarts gaf aan
dat de verwondingen tonen dat kat Tesla door een hond is gegrepen. Tesla heeft een diepe
wond die geïnfecteerd is en de buitenste gedeelte huid afgestorven is, bij binnenkomst had ze
ook 41 graden koorts. Eén poot is verschrikkelijk dik en blijkt ook gebroken te zijn.
Tesla is gelijk geopereerd en verblijft op dit moment nog bij de dierenarts. We hebben een
kleine greep uit de foto’s op de website geplaatst die het minst erg zijn. Er zijn meerdere foto's
en filmpjes maar die kunnen als zeer schokkend worden ervaren en plaatsen we niet om die
reden
Tesla is op afstand te adopteren en we hopen dat ze een fosterbaasje mag vinden zodat deze
lieverd iets financiële steun krijgt wat ze hard nodig heeft.

Hoe kunt u helpen?
Als u deze nieuwsbrief leest, heeft u de dieren in Spanje vast en zeker al eens (of zelfs meerdere
keren) geholpen op welke manier dan ook. Wij kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe dankbaar
wij jullie hier voor zijn!
Als u vragen krijgt of misschien bent u zelf benieuwd hoe u kunt helpen de leefomstandigheden
van de honden en katten in Spanje zo aangenaam mogelijk te maken, hebben we hier een
opsomming (klik op de verschillende opsommingen voor meer informatie):







Vrijwilliger worden;
Inzameling van goederen;
Collectebussen plaatsen;
Verspreiden flyers;
Adoptie op afstand;
Donateur worden.

Blijf op de hoogte
Website

Facebook
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