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F RIENDS OF A NIMALS

50% actie – Red een leven door iets te geven
De 50% actie sloten we zeer succesvol af, wij en onze Spaanse collega’s zijn dolblij met de opbrengst.
Zoveel dierenvrienden deden een donatie en helaas hebben we niet van iedereen een email adres zodat we jullie
persoonlijk kunnen bedanken. Lieve mensen, dank jullie wel voor jullie hulp en steun. Het is elke keer weer
hartverwarmend en het brengt de nodige emotie bij ons teweeg als we zien hoeveel mensen ons, ons werk steunen.
Dank jullie wel hiervoor uit het diepste van onze harten.
De opbrengst is maar liefst € 1478,10 excl de 50%, dit is een ongelooflijk mooi bedrag
Chiripaina wou heel graag een auto en de schuld bij de dierenarts van Masquechuchos moet omlaag.
Nu waren we al helemaal in een jubel stemming omdat er zoveel geld gedoneerd is maar het bleek dat het nog mooier
kon. Hans en Anita onze vrijwilligers in Spanje die Chiripaina een zeer warm hart toedragen, helpen waar nodig is
mailden ons met een geweldig mooi bericht dat zij voor het symbolisch bedrag van 1 euro een prachtige Hyundai 200
aan Chiripaina wilden doneren.

We konden geen mooiere afsluiting van de
actie krijgen. Hans en Anita kunnen we niet
genoeg bedanken voor deze mega donatie.
Doordat we nu geen auto hoeven te kopen,
zijn we het geld iets anders gaan besteden.
Chiripaina hun wens was al een tijdje dat ze
een gemetselde hokje krijgen die gesloten
is zodat het voer veilig kon worden
opgeborgen en de muizen en ratten er niet
bij konden. Dit ging 400 euro kosten, we
hebben het geld hiervoor overgemaakt en
de opslag voor voer is inmiddels gebouwd.
Ook hebben we 1500 euro kunnen
overmaken naar de dierenarts van
Masquechuchos wat in vermindering is
gebracht bij de schuld wat ze daar hebben
staan.

De opslag ruimte bij Chiripaina
Dankzij deze opslag kan alles
veilig, ongedierte vrij worden
opgeslagen .
Er komt hierdoor een extra
kennel vrij want nu werd deze
gebruikt als opslag , de honden
krijgen dus ook meer ruimte

Goede doelen week

Onze vrijwilligster Marleen van Boeckel had na de
voerinzameling in Tiel de smaak te pakken. Op
haar werk was een goede doelen week en Marleen
heeft een mini voerinzameling gehouden voor
Friends of Animals. Het resultaat... dat heeft niets
meer met mini te maken want de opbrengst is
mega...
Wij willen Marleen en al haar collega's hartelijk
bedanken vooral namens de dieren die hier heerlijk
van zullen genieten. Bedankt lieve mensen!!

Donatie aan een hond en of kat

Een hond of kat of je fosterdier een extraatje willen geven? Met onze speciale donatie programma is dit mogelijk en kun
je een eenmalige donatie geven aan een hond of kat naar keuze. Er kan gekozen worden voor voerpakketten,
speelgoedpakket, snackpakket, wormkuur, oog en oor verzorging, anti parasiet pakket en leuke kattenhuisjes. Wij
versturen 1x per maand de donaties, deze bestellen we bij Zooplus en worden rechtstreeks naar Spanje gestuurd,
uiteraard wordt je op de hoogte gehouden en ontvang je foto’s van de gezonden donatie.
Een aantal donaties die al in Spanje zijn aangekomen

Meer informatie over de donatie programma klik hier

Van Noord’s Dierenvoeders is een dierenwinkel die sinds 1973 gevestigd is aan de Oude Karselaan 15 te Amstelveen.
Sinds vele jaren zijn wij ook op het internet actief met onze webshop petfooddiscount.nl.
Van Noord’s Dierenvoeders staat voor kwaliteit, concurrerende prijzen en service. Dat maakt dat wij meer dan 40 jaar
succesvol huisdierenbenodigdheden en voeding verkopen aan consumenten en winkeliers.
Concreet houdt dit in dat wij slechts A-merken verkopen en geen producten uit het lage- of middensegment. A-merken
of premium merken zijn vaak gebruiksvriendelijker en hebben een langere levensduur. In geval van voeding, heb je er
veel minder van nodig als B- of C-merken. Dit kan in sommige gevallen 50% besparing opleveren. Een prettig gevolg is
dat uw huisdier veel minder ontlasting zal hebben. Verder verkopen wij een groot assortiment biologische, holistische en
natuurlijke voedingen voor hond en kat.
In de winkel staan deskundige en opgeleide medewerkers
die u informatie kunnen geven en service kunnen verlenen.
Bij ons worden uw boodschappen nog naar de auto
gebracht, waar maak je dat nog mee…
U kunt ook via onze webshop petfooddiscount.nl
dierenbenodigdheden en voeding bestellen. Wij kunnen u
telefonisch helpen met alle vragen omtrent uw bestelling en
zelfs voedingsadviezen worden door de telefoon gegeven.
Ten slotte de prijs: Wij verkopen aan consumenten en
hebben een groothandel waar winkeliers terecht kunnen.
Hierdoor kunnen wij groot inkopen waar u als consument
voordeel aan heeft. Kortingen tot 30% op consumenten
adviesprijzen zijn geen uitzonderingen dus kom gerust eens
langs in Amstelveen of check onze webshop www.petfooddiscount.nl
Graag tot ziens!
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Het was een zeer warme dag maar de dames bleven plezier er in houden en vol enthousiasme werden de lootjes aan
de man gebracht. Dit ging zo goed dat na het middaguur de prijzen al op waren... en ze meer als honderd prijsjes

hadden meegenomen. In alle haast zijn nog gauw prijzen ter plekken in gepakt.. zodat de altijd prijs verloting door kon
gaan.
Het was een zeer leuke, gezellig, succesvolle dag en de opbrengst maakte deze dag tot een complete topdag. In totaal
is het mega bedrag van 464 euro opgehaald en wat hebben de dames weer een top prestatie neergezet. Om het
geheel nog leuker te maken dan het al is... dankzij deze dames kunnen we 300 euro overmaken naar Chiripaina zodat
er 4 overkappingen voor de honden gebouwd kunnen worden en ze een schaduwrijke plek in het asiel hebben.
Dus niet alleen wij maar ook de honden willen jullie hartelijk bedanken en alle lieve mensen die onze kraam bezocht
hebben, lootjes hebben gekocht. een donatie hebben gedaan enz, Super super bedankt!!
Schaduw overkappingen voor de honden van Chiripaina

Geen hotdogs meer was een actie van ons in 2010 voor Chiripaina. Er zijn toen overkappingen gemaakt zodat de
honden een schaduw plek hebben. De honden nemen er ook gretig gebruik van en liggen daar graag op het heetst van
de dag.
Het is nu op sommige dagen 40 graden en bloedheet... er is één probleem want er zijn overkappingen te weinig. Er zijn
8 uitloopruimtes en 4 overkappingen, het mooiste zou zijn als er 4 overkappingen bij kwamen zodat in elke
uitloopruimte één overkapping is. Ook hier hing weer een prijs aan... van 300 euro.
Dankzij de opbrengst van de hondendag konden we 300 euro overmaken naar Chiripaina voor de 4 overkappingen.
Deze zijn inmiddels gebouwd en de honden genieten van de schaduw van deze overkappingen.
Samenwerking met Health Solution

Vanaf heden zal Friends of Animals 20% van elke bestelling
ontvangen indien je de code 'HelpFoa' invult wanneer je
besteld via www.health-solution.eu
Hier vind je diverse producten om je gezondheid te verbeteren
voor zowel mens, dier als plant.
Wij zijn ontzettend trots dat wij op de folder van zo'n mooi
bedrijf mogen staan.
www.health-solution.eu

Dubbele overwinning

Dorien van Gameren heeft 2 redenen
waarom zij MEGA TROTS kan zijn op haar
prestatie.
Zij heeft namelijk gelopen voor Friends of
Animals met de 4daagse in Nijmegen en
hiermee heeft zij tot nu toe 266 euro
opgehaald.
Een GEWELDIGE prestatie!!
Maar de 2e reden is omdat Dorien dit met
een ONGELOOFLIJK
doorzettingsvermogen heeft gedaan!

Dorien heeft namelijk symmetrische polyartritis, dit is een vorm van reuma in meer dan 4 gewrichten aan beide kanten
van het lichaam.
Een paar maanden voordat de 4e daagse begon was deze diagnose bij haar gesteld. Dorien is een vechter en laat zich
niet snel uit het veld slaan en het resultaat is er want 4 dagen lang 40 km lopen, is als je gezond bent al een hele
prestatie dus laat staan als je onder de prednison zit om de pijn en alles wat hierbij komt te onderdrukken. Daarom is
het gehele team van Friends of Animals zo ONTZETTEND TROTS op haar!!! Wanneer jullie Dorien nog steeds willen
laten zien hoe belangrijk haar loop voor de dieren is geweest bij de 4daags in Nijmegen, je kunt haar nog steeds
steunen want ze heeft de hele loop uitgelopen. Hiermee laat je niet alleen zien hoe ook jij trots bent op haar prestatie
maar je helpt hiermee natuurlijk de honden en katten in Spanje.
Vermeld bij je donatie "sponsorloop Dorien", banknummer: IBAN: NL81 RABO 0108 4441 12 tnv Friends of Animals

BELANGRIJK
De einddatum van 1 februari 2014 is in Europese wetgeving vastgelegd: dan moeten de eurolanden binnen SEPA
(Single Euro Payments Area) over zijn op IBAN en de Europese standaarden voor overschrijvingen en incasso’s.
Noteer al vast onze IBAN nr in uw administratie, mocht u een automatische overschrijving hebben vergeet dan niet om
hier ook onze bankrekeningnummer te vervangen door onze IBAN nr. NL81 RABO 0108 444112

Loterij Friends of Animals

PAK JE KANS EN WIN EEN SCHITTERENDE HOUTSKOOLTEKENING VAN JE HUISDIER!

If I had words.....* Ben er wèg van, eerlijk waar, kan niet ophouden er naar te kijken want je geloofd het gewoon niet. Ik
kijk mijn eigen dier recht in haar ziel via een tekening!"
Dit waren de woorden van de vorige winnares van onze loterij.
Zij had op het Zwerfdierenfestival een houtskooltekening van Paula Collewijn gewonnen en heeft haar hondje Pretty
laten tekenen. En Kunstenares Paula Collewijn biedt wederom de kans om wederom de kans om een schitterende te
tekening te winnen.
Van jouw huisdier maakt ze een geweldig houtskooltekening (50 x 60 cm of 60 x 50 cm) ter waarde van € 250,-.
Wat moet je hiervoor doen?


Koop een lot (7,50 euro per lot)



Vul het formulier in – klik hier



Wanneer je donatie is overgemaakt krijg je een mail met jouw lotnummer(s)



Maak je donatie over op banknummer: NL81 RABO 0108 4441 12 ovv Lotto oktober, t.a.v. Friends of Animals.



Je mag met zoveel loten meedoen als je wilt! Des te groter je winkans, des te meer wij de dieren in nood
kunnen helpen!
WINKANS IS GROOT!! Er zijn maar 45 loten te koop, dus OP = OP!!

BESTEL NU! Volledige opbrengst natuurlijk voor de dieren!!
Trekking is 26 oktober, de eerste bal van de Lotto is het winnende nummer: www.lotto.nl/lotto/trekkingenIndex.html
Kijk eens op de site van Paula Collewijn wat voor meer bijzondere kunstwerken deze kunstenares maakt: www.paulacollewijn.com
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