
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ons 5 jarig jubileumfeestje gaat een hele speciale dag worden want 
Sandra Venema heeft een geweldige verrassing geregeld.  
 
Masquechuchos wilde heel graag samen met ons, ons 5 jarige bestaan 
vieren en Sandra heeft er persoonlijk voor gezorgd dat Mercedes en 
Paula van MC speciaal uit Spanje konden komen om deze dag bij ons te 
zijn.  

Mercedes, Paula en zij liepen al een hele tijd op de tenen om zich maar 
niet te verspreken. Nu alles rond is kon het grote nieuws verteld worden. 
We zijn mega blij en super trots dat een delegatie van Masquechuchos 
samen met ons, met jullie ons 5 jarig bestaan gaat vieren.  

Ook zin te komen op onze high tea en de vrijwilligers van Masquechuchos 
persoonlijk te ontmoeten? Er zijn nog enkele plaatsen vrij, wacht niet te 
lang als je wilt komen maar schrijf je dan zo snel mogelijk in.  

Hiervoor vragen wij een geringe vergoeding van 5 euro per persoon, je ontvangt hier 5 consumptie bonnen voor. ( meer 
consumpties zijn voor eigen rekening a 1 euro) Inschrijven kan na overmaking van 5 euro op ons rekeningnummer 
Friends of Animals - IBAN: NL81 RABO 0108 4441 12 . Waar: Het Palet - Mondriaanstraat 14 - 6921 MJ Duiven - Tijd: 
Aanvang 12.00 uur en we eindigen om ongeveer 17.00 uur.  

Wij zouden het leuk vinden jullie te mogen begroeten Voor meer informatie kun je een mail sturen naar 
info@friendsofanimals.nl 
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Dubbel feest op 7 juni – Mercedes en Paula van Masquechuchos zullen aanwezig zijn 
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Isabel, Kim, Caroline, Monika, 
Nanja, Thirza, Shirley en Tanja 
hielden op 19 april een 
voerinzameling voor Friends of 
Animals. 

Een geweldig team en wat een 
voer hebben ze ingezameld, ook 
nog een mega bedrag van 106,53 
in de collectebus wat we bij het 
voerproject zullen doen. Dames 
echt TOP!!!   Het is hart 
verwarmend dat er kinderen 
blikken voer kwamen brengen en 
een mevrouw niet met 1 maar 
meerdere zakken heeft 
gedoneerd. 

Super bedankt ook alle lieve donateurs.. dank jullie wel namens ons maar vooral namens de dieren. 
Diervoordeel had nog een erg grote verrassing voor ons.... 12 grote tonnen met elk 16 kg honden of kattenvoer!!!!! 

 

 

21 april was het Zwerfdierenfestival 
en natuurlijk waren wij hier ook 
aanwezig. Brigitte, Jolanda en Karin 
begonnen vol goede moed maar het 
weer wilde niet mee werken, het is de 
hele dag druilerig geweest met veel 
regen waardoor er niet veel 
bezoekers waren.  

Gelukkig wilde wel veel mensen die 
er waren, meedoen aan onze loterij 
en er is ook wel iets verkocht op de 
stand maar vooral onze loterij was 
een groot SUCCES!!  In totaal 
hebben we € 239,- opgehaald voor 
de dieren en natuurlijk ook weer 
leuke contacten gelegd.  

En de GELUKKIGE WINNARES van onze loterij is Karin Rollé!! FANTASTISCH!!! 
Zij mag een houtskooltekening laten maken van haar huisdier getekend door Paula Collewijn!! 

 

 

Voerinzameling te Roermond  

Zwerfdierenfestival  

https://www.diervoordeel.nl/
http://www.paula-collewijn.nl/


 

Het was weer ontzettend spannend en de laatste minuten zaten veel mensen gekluisterd achter hun computer met de 
vingers op de toetsen om nog een laatste bod te doen in de hoop dat het de hoogste zou zijn. Om 20.00 sloot de veiling 
en ook deze keer was het weer een groot succes. 

Een voorlopige stand is € 2464,55. In ons volgende nieuwsbrief zullen we de definitieve eindstand doorgeven. 
 
Een geweldig bedrag waar we weer veel dieren mee kunnen helpen. We willen iedereen bedanken die deelgenomen 
heeft aan de veiling, de mensen die spontaan leuke goederen aanboden en we willen graag Bruidstaarten enzo, Galaxy 
Nails, Sierschuurtje Lagelanden, Kylie online,  Mondzorgkundigcentrum De Tevreden Lach en Van Noords 
Dierenvoeders bedanken voor hun geweldige donatie. 

            

   

 

 

Een hele klus maar het is gelukt. Een geweldige team 
vrijwilligers hebben hun beste beentje voor gezet en alle 
honden hebben een wormkuur gehad. 

Ze hebben de panacur met nat voer gemengd, er was 
geen genoeg geld om het benodigde aantal blikken te 
kopen maar ze hebben rijst gekookt en dit samen met 
blikvoer door de panacur gedaan.  Het resultaat was 
fantastisch. De meeste honden hebben de mix van rijst, 
blikvoer en panacur opgegeten en zagen het als een 
feest maaltijd. Een aantal honden wilden het niet hebben 
en die hebben de medicatie via een spuit in de bek 
gekregen. 

Een mega job... 200 honden hun wormkuur geven maar 
het is gelukt. Diep respect voor alle vrijwilligers die zich 
zo ingezet hebben. 

 

Alle honden hebben nu een eerste kuur gehad dankzij Hannie Meissen en hun tweede uur konden ze krijgen dankzij de 
collecteweek in Alkmaar en Heerhugowaard. 

 

Veiling 

Masquechuchos – Voor alle honden een wormkuur 
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In januari kreeg Khatucai net als Masquechuchos controle van de inspectie.  Als eerste moeten ze alle katten chippen 
en een dossier van elke kat aanmaken. 

Normaal krijgt een kat pas een chip als hij/zij geadopteerd is .. maar nu moest khatucai alle 110 katten in één keer laten 
chippen. Ook moest er een rapport gemaakt worden met alle katten die tot een jaar geleden zijn geadopteerd, paspoort 
nr enz 

We zijn toen begonnen met de chipactie en maar liefs 1110 euro werd gedoneerd voor de katten van Khatucai. 
Inmiddels hebben 91 katten al een paspoort en hun chip gekregen. 

 

Josefine wil bij deze iedereen uit het diepste van haar hart bedanken voor de hulp die ze hierbij van jullie  heeft 
gekregen. 

Ze heeft het mega druk gehad met de papieren, de gemeente want ze moet een vergunning aanvragen/krijgen voor de 
opvang anders moet de opvang dicht. Een politieagent is al langs geweest en Josefine heeft hem de lijst gegeven van 
alle katten, honden die afgelopen jaar zijn geadopteerd in Duitsland met de paspoort/chip gegevens. Ze gaan nu alles 
controleren en als het niet goed is... dan zullen ze Josefine bellen. 

Ook krijgen ze nog controle van een dierenarts die door de gemeente is aangesteld en de opvang gaat inspecteren of 
die aan de eisen voldoet of dat er veranderingen aangebracht moeten worden. Het is dus nog steeds erg spannend, 
zenuwslopend ... en we hopen dat we binennkort een heel goed bericht uit Spanje krijgen dat Josefine de vergunningen 
mag ontvangen. 

De 50% actie die 18 mei weer van start gaat gaan we doen voor Khatucai. De bedoeling was om de buitenverblijven 
voor de katten groter te maken, maar met oog op de controle..eventuele veranderingen die aan de opvang moet worden 
gedaan zullen we misschien hiervoor de 50% actie houden zodat het asiel straks zijn vergunningen krijgt. 

We houden jullie op de hoogte 

 

Stap voor stap worden 
er meer en meer 
verbeteringen 
aangebracht.  

Nu worden er paden 
gemaakt van grint zodat 
het water snel weg 
loopt. 

Voor de dieren en 
vrijwilligers is alles nu 
bereikbaar via de paden 
zonder door een 
modderpoel te moeten 

 

 

Khatucai – 91 katten gechipt en hebben een paspoort 

PRADO – Geen natte vieze voeten meer voor de dieren en vrijwilligers 



 

 

Christina is samen met andere vrijwilligers, opnieuw bezig met een missie om de katten van El Camp del Sur te vangen 
om ze te castreren. Zoals in het vorige bericht over El Campo del Sur al duidelijk werd, is de situatie hier heel triest. Er 
leven veel zieke katten  

Anderhalf jaar geleden, toen Christina de missie begon, leek het een onmogelijke zaak. Maar nu hebben ze centimeter 
voor centimeter bekeken en bleken er maar 3 kittens te zijn. Dit is een geweldige vooruitgang tijdens een babyboom in 
een kolonie van 100 katten! 

Verder zijn er 6 vrouwtjes en 2 mannetjes bijgekomen. Deze moeten gevangen worden en worden daarna ook 
geholpen. 

Christina en de anderen zijn druk bezig geweest met het plaatsen van kooien om de katten te kunnen vangen. Olga 
arriveerde met twee kittens in haar armen, de ene was al overleden en de ander zag er ogenschijnlijk gezond uit, maar 
helaas is het beestje toch gestorven in haar armen... 

Elke donatie is meer dan welkom. De rekening voor de dierenarts, het voer... de kosten voor deze kolonie zijn 
ontzettend hoog, maar het is niet voor niets en de inzet van de vrijwilligers werpt zijn vruchten af. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Canis y Felis – 5
de

 castratie project 

Stichting Friends of Animals     

van Royenlaan 4       

8381 BP    Vledder 

Tel  Harriët (voorzitter)       06-53432966 

 

info[at]friendsofanimals.nl 

IBAN:  NL81 RABO 0108 444112             BIC : RABONL2U 

K.v.K – 01166505 
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