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Khatucai vraagt om hulp

Net als Masquechuchos heeft ook het Khatucai, het asiel waar de katten zitten controle gehad van een inspecteur. Alle
poezen en katers die daar verblijven dienen gechipt en ingeënt te worden tegen rabiës. De kosten zijn € 30 per kat. Er
verblijven op dit moment 110 katten dus de kosten bedragen €3300,- Een bedrag wat het asiel absoluut niet heeft en
hulp is heel hard nodig!!
Een aantal katten is inmiddels al gechipt en ingeënt waardoor de dierenarts rekening behoorlijk oploopt. Op onze
website staat de actie die wij zijn gestart om te helpen.
Het is voor €30 mogelijk om er zorg voor te dragen dat een kat gechipt en ingeënt wordt, er kan desgewenst gekozen
worden naar welke kat de donatie gaat.
Als de chip geplaatst is en de kat is ingeënt komt er een digitaal certificaat op het forum te staan. Maar het is ook
mogelijk om een donatie te doen waarmee de rekening bij de dierenarts wordt afbetaald. Iedere euro is welkom en heel
hard nodig. http://friends-of-animals.sosforum.net/t3854-khatucai-vraagt-om-hulp#31154
Donaties mogen gedaan worden naar Friends of Animals op IBAN: NL 81 RABO 01084444112 ovv chip en de
eventuele naam van de kat. Namens de poezen en katers van Khatucai alvast heel erg bedankt!

De honden van Canis willen graag huisjes
Canis y Felis is via facebook een actie gestart om geld in te zamelen omdat ze heel hard nieuwe huisjes voor de
honden nodig hebben. De winter is aangebroken en de honden hebben niet voldoende ruimte om te schuilen tegen het
koude en natte weer.
In eerste instantie was het de bedoeling om huisjes te kopen die €50 per stuk kosten maar na onderzoek bleek dat deze
huisjes maar maximaal een half jaar mee zouden gaan. Dit zou betekenen dat er over een half jaar wederom
geïnvesteerd zou moeten worden. Er is na goed beraad besloten om huisjes te kopen die een veel betere kwaliteit
hebben. Deze huisjes kosten €132 per stuk.
Van de opbrengst van de facebook actie hebben ze op dit moment 2 huisjes kunnen kopen. De honden zijn er dolblij
mee. Alleen zijn 2 huisjes niet voldoende voor alle honden,
We hebben 265 euro naar hun overgemaakt zodat ze 2 huisjes konden kopen. Olga heeft de leverancier gevraagd of ze
geen korting konden krijgen omdat ze een goed doel zijn en gelukkig kregen ze korting . Ze mochten een derde huisje
erbij nemen voor 46 euro extra ipv 131,45.
Wij hebben toen ook nog de 46 euro overgemaakt en de 3 huisjes zijn gekocht, in elkaar gezet en zoals de foto's
aangeven zijn de honden er dol blij mee.

Voorbereidingen transport

De opslag in Lelystad barst uit zijn voegen en er moet nog meer bij want een aantal verzamelpunten staan nog vol.
Gelukkig hebben we onze steun en toeverlaat Fred bereid gevonden om wat meer ruimte te creëren waardoor we toch
alles kwijt kunnen.

En 15 Februari gaan we met een aantal vrijwilligers aan de slag om alles op pallets te stapelen zodat we het grootste
transport wat we ooit naar Spanje hebben gestuurd voor te bereiden.
Alle vrijwilligers, donateurs,verzamelpunten en natuurlijk Fred heel erg hartelijk bedankt voor alle hulp en voor de gulle
giften.

Voerinzameling te Alkmaar
Onze vrijwilligers zijn weer ontzettend druk geweest met inzamelen van goederen voor de verschillende asielen in
Spanje. Zo hebben Jolanda, Karin en Brigitte op 26 Januari een inzameling actie gehouden in Alkmaar wat geresulteerd
heeft in een heleboel voer en andere spullen die gedoneerd zijn. Een geweldige samenwerking tussen onze
enthousiaste vrijwilligers en Pets Place Alkmaar. In samenwerking met Goedkoop Verhuur (www.goedkoopverhuur.nl)
hebben Peter en Brigitte alle spullen naar onze opslag in Lelystad gebracht. Daarbij zijn ook een aantal verzamel
punten leeggehaald.

50 % actie - Update PRADO
V

De 50% actie sluiten we zeer succes vol af en wij, onze Spaanse collega’s zijn dolblij met de opbrengst. De
opbrengst…….inclusief de 50% van onze 2 sponsors …..€ 3653,07. Prado kan met dit geld ramen en een deur in de
veranda maken, een stenen huisje bouwen voor de wilde katten.
Het terrein met zand en grint verhogen, een metalen schuurtje kopen die gebruikt kan worden als opslag voor het voer.

Ook krijgt kat Raya die apart moet zitten een prachtig huis. Het gehele project is op ons forum te volgen. http://friendsof-animals.sosforum.net/f94-acties

Dier van de maand

Peper is het dier van de maand. Peper is een van de pups die gevonden is door Rosario. Ondanks het feit dat haar
asiel alleen katten opvangt worden er regelmatig honden achter gelaten in het veld bij het asiel. Daarom doet Rosario
iedere dag een ronde over het veld. Op een van deze rondes vond ze Peper samen met zusje, drie broers en haar
moeder. Uiteraard heeft Rosario het zestal mee genomen naar het asiel. De pups zouden de kou zeker niet overleefd
hebben. Op dit moment verblijven ze in een lekkere warme bench met veel dekens en gaat het heel goed
Peper wordt gedeeltelijk op afstand geadopteerd en zoekt nog (een) fosterbaasje(s) erbij. Voor meer informatie kijk op
onze website

Jaarverslag 2013

Baten

31-12-2012

31-12-2013

Bankreserve/algemeen
Abyda
Canis y Felis
Chiripaina
Khatucai
Masquechuchos
Prado
Donatie programma
Voerproject
Steunfonds Masquechuchos (voor renovatie asiel)
Veiling december
Decemberaktie 2012

6344,03
30,00

3843,98
187,20
25,00
120,00
122,50
230,00
50,00
31,10
207,00
2471,42
3006,35

Totaal

7923,03

Resultaten

Inkomsten

Donaties
Rommelmarkten
Collectebussen
Donateurschap
Webshop
Portokosten
Andere inkomsten
Sponsors
Abyda ( fosters en donaties)
Canis y Felis ( fosters en donaties)
Chiripaina( fosters en donaties)

8309,09
1890,04
2114,56
1871,00
3022,23
1577,95
969,25
50,00
4067,60
311,00
7995,00

85,00
45,00

271,50

1147,50
13874,62

Khatucai ( fosters en donaties)
Masquechuchos ( fosters en donaties)
Prado ( fosters en donaties)
Steunfonds Maquechuchos (renovatie asiel)
steunfonds MC afbetaling dierenarts
Voerproject
Donatie programma
Transportkosten
Veiling Prado
Veiling December - ( gereserveerd MC voor renovatie asiel)
December 50% actie 2012
Voorjaars 50% actie (dierenarts Masquechuchos)
December 50% actie 2013 ( Prado)

2617,50
10.085,00
1095,00
2471,42
150,00
1947,00
1610,51
25,00
2736,81
3405,90
221,75
1500,00
3553,07

Uitgaven
Bankkosten
Transportkosten
Portokosten (incl porto veilingen)
Drukwerk/promotiemateriaal
Kantoorbenodigdheden
Internet kosten
Inkoop Webshop
Andere uitgaven
Huur opslag
Uitgaven voor organisaties Spanje
Abyda (fosters en donaties)
Canis y Felis (fosters en donaties)
Chiripaina (fosters en donaties)
Khatucai (fosters en donaties)
Masquechuchos (fosters en donaties)
Prado (fosters en donaties)
Donatie programma
Voerproject
December 50% actie 2012
Veiling Prado
Voorjaars 50 % actie mei ( Dierenarts Masquechuchos)
Veiling december

Totaal

613,78
4137,74
1667,85
76,46
256,66
319,49
2923,95
1123,52
1260,00
6646,92
3908,20
180,00
7945,00
2495,00
10050,00
4171,00
1579,41
2311,50
1369,25
2736,81
1500,00
399,55

63.596,68
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