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F RIENDS OF A NIMALS

Oude schuld afgelost bij de dierenarts
Canis en Felis heeft het financieel zwaar. Ze hebben drie dierenartsen in dienst, die zorgen ervoor dat de dieren die bij
Canis en Felis wonen gezond worden en blijven. De kosten die dit met zich meebrengt zijn enorm. Ze hebben het
momenteel zo zwaar dat Ana tijdelijk naar Engeland is vertrokken om geld te verdienen als schoonmaakster in een
hotel. Hiermee kan ze het asiel in Spanje een klein steuntje in de rug geven.
Wij hebben besloten om de dierenarts rekening voor ze te betalen zodat ze een grote steun in de rug krijgen. Inmiddels
is er €750 overgemaakt en is Canis en Felis weer schuldenvrij. Hierdoor kunnen de vrijwilligers zich weer richten op wat
belangrijk is, de verzorging van de dieren.
De reactie die we vanuit Spanje kregen zegt genoeg:
You've left us speechless. I do not know what to tell apart thank you very very very much. Your generosity is incredible. We'd love to
take a plane and go to Holland to give you all a big hug. We thought that the debt would take forever to go, and think that in a few no
longer exist is a dream.
I can not say anything but thank you for your help, please say thanks to everyone
Hugsss,
Ana
Canis y Felis

Zwerfdierenfestival
Wederom zal Friends of Animals met een stand te vinden zijn op het
Zwerfdierenfestival in Zeewolde op maandag 21 April (tweede paasdag)
Het Zwerfdieren Festival is een evenement dat jaarlijks georganiseerd wordt
ter ere van Wereld Zwerfdierendag (4 april). Het Zwerfdieren Festival vraagt
op een ludieke en ontspannen manier aandacht voor het wereldwijde
zwerfdieren probleem. Met name het meedogenloze optreden richting
zwerfdieren dient wat ons betreft aangepakt te worden. Zwerfdieren zijn het gevolg van menselijk handelen en daarom
ook de verantwoordelijkheid van de mensen. Dat oplossingen vaak eenvoudig zijn en binnen handbereik liggen is wat
ons betreft een boodschap die uitgedragen dient te worden. Het Festival geeft voorbeelden van wat er allemaal wel
gedaan kan worden en al bereikt is.
Het zal weer een hele gezellige dag worden met leuke standjes maar ook een tal van activiteiten zoals bv: Yoga met en
zonder hond, speuren met je hond, vuur maken, paasduik met en zonder hond, muziek luisteren, doggydance,
streetdance, cannicross, huifkartocht, je hond spiegelen, hersenwerk met je hond, graffiti schilderen, straattekeningen
maken, je laten tekenen (of je hond) door een straattekenaar en nog veel meer.
Kortom, een dag om niet te missen!! Kom gezellig langs onze stand want wederom hebben wij weer een loterij waar je
kans maakt op een schitterende houtskooltekening van je eigen huisdier(en) getekend door Kunstenares Paula
Collewijn (zie 1 van haar mooie werken elders in deze nieuwsbrief)

maar ook hele leuke items te koop.
Kijk op de site van het Zwerfdierenfestival voor meer informatie en we zullen jullie onthalen met een warm welkom bij
onze stand!! www.zwerfdierenfestival.nl

PRADO

De veranda van het grote huisje is helemaal afgesloten met thermopane ramen. Het is er heerlijk warm en de katten
genieten van het zonnetje wat naar binnen schijnt en liggen lekker droog.
Het huisje voor de wilde katten en het terrein is ook klaar en ze hebben zelfs een overdekte speelveld erbij gekregen.
Ruso zijn kasteel staat en hij heeft 2 vriendjes gekregen die ook besmet zijn met FIV. Alleen wou Ruso zijn kasteel niet
delen en mochten Dylan en Rayo niet naar binnen. Gelukkig worden deze twee geholpen door de vrijwilligers van Prado
die een gat in de bodem hebben gemaakt waardoor Dylan en Rayo naar binnen kunnen. Dus terwijl Ruso zijn kasteel
van buitenaf bewaakt liggen Dylan en Rayo heerlijk binnen te slapen. Inmiddels zijn ze al vriendjes geworden en laat
Ruso hun zijn kasteel betreden.

SAMEN staan we STERK!
In de week van 3 t/m 8 maart zijn 25 kanjers van vrijwilligers de straat op gegaan in Alkmaar en Heerhugowaard om te
collecteren.
Gewapend met collectebus en boekenleggers zijn zij langs de deuren gegaan of voor supermarkten gestaan. Onze
grote dierenvriend en sponsor Viaprint heeft ons wederom enorm geholpen om dit allemaal mogelijk te maken want of
wij nu papier nodig hebben voor duizenden boekenleggers, fotopapier voor promotie of de enorme hoeveelheid die wij
nodig hebben aan cartridges, niets is Viaprint teveel!
Maar ook onze collectanten was in deze week niets teveel, sommige zijn ondanks dat zij zich niet lekker voelde of
buikgriep hadden, toch de straat op gegaan want dit was ONZE WEEK om zoveel mogelijk geld op te halen voor de
dieren! Van jong tot........................;-)
En wat een resultaat!!!! In totaal hebben we €

3790,45 opgehaald!!

Hiermee kunnen we een mooi project starten voor Chiripaina, meer hier over in de nieuwsbrief, ook de honden van
Masquechuchos kunnen mede geholpen worden dankzij deze geweldige opbrengst.(zie verder in deze nieuwsbrief)
Wij willen dan ook uit het diepste van ons hart: Lisette Zomerdijk, De hele familie Breed (Heidy, Albert, Nicky en Floris),
Shimene Groot, Marion Bakkum, Kim en Amber Jenkins, Jolanda de Koning, Karin Rollé, Jantien Voorthuijzen, Mariëtte
van Langen, Linda, Sharona van Eijk, Emma, Selma, Sebastiaan Groen, Linda van Twuijver, Sandra Peereboom,
Corrie Harland, Cynthia Kientz, Els van der Molen, Cecille Kempkens en www.viaprint.nl enorm bedanken!!
SAMEN STAAN WE STERK!!!!
Dit is onze jongste TROTS die langs de deuren voor ons is geweest, zijn ze niet GEWELDIG?!!!

Transport aangekomen bij Masquechuchos

Met enige vertraging is toch het transport aangekomen bij Masquechuchos. Bij het zien van zoveel pallets met
hulpgoederen gingen ze helemaal uit hun dak.
Ze zijn ontzettend blij en dankbaar voor de steun die ze ontvangen. Blanca de voorzitter van Masquechuchos was
ontroerd toen het transport bij hun aankwam en vroeg ons of we iedereen wilden bedanken.

Bij deze... lieve mensen die dit transport mogelijk hebben gemaakt, DANK JULLIE WEL namens ons en
Masquechuchos
Mercedes: Dear friends, there are no words to say thanks for all the stuff you have sent for our dogs and cats .I hope to
have plenty of pictures of all of these being used soon. You are absolutely great people

5 jarig bestaan
Op 13 maart 2009 besloten we stichting Friends of Animals op te richten
om ons in te zetten voor de dieren in nood in Spanje. In de 5 jaar zijn er
veel vrijwilligers bijgekomen en is onze stichting gegroeid. Een geweldig
team die zich belangeloos voor de dieren in zet en keihard werken om de
dieren een beter bestaan in de asielen te geven.
Het bouwen, verbouwen van de asielen, verbeteringen aanbrengen, de
transporten met hulpgoederen, financiële steun bij medische zorg , voer,
castratie, sterilisatie enz.. Dit alles werd mogelijk gemaakt door de steun
die we ontvangen van vele lieve dierenvrienden. De donateurs, sponsors,
fosterbaasjes.. zonder die hulp was dit alles niet mogelijk geweest.
Dankzij een geweldig team vrijwilligers, de steun van vele mensen konden
we de afgelopen 5 jaar ontzettend veel doen om de dieren hun leven te
verbeteren. Wij willen iedereen die ons hierbij helpt en steunt bedanken, in
woorden is niet uit te drukken hoe dankbaar we zijn.

Dank jullie wel voor de steun die we de afgelopen 5 jaar mochten ontvangen, we hopen dat we op uw steun mogen
blijven rekenen en samen met u nog heel veel voor de dieren mogen doen.
BEDANKT !!! VOORAL NAMENS DE DIEREN
Ons 5 jarig bestaan willen we ook graag met jullie vieren op zaterdag 7 juni. Op deze dag organiseert Friends of
Animals een high tea wat plaats gaat vinden in Het Palet te Duiven (nabij Arnhem)
Hiervoor vragen wij een geringe vergoeding van € 5,00 per persoon, je ontvangt hier 5 consumptie bonnen voor. (
meer consumpties zijn voor eigen rekening a € 1,00)
Wij willen alvast een tipje van de sluier oplichten wat jullie op deze middag kunnen verwachten. Een heerlijke high tea,
een verloting met schitterende prijzen, een informatietafel over de stichting en als klap op de vuurpijl...............
Nieuwsgierig? Schrijf je dan zo snel mogelijk in – info@friendsofanimals.nl
Inschrijven kan t/m 1 mei 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 en hopen op veel inschrijvingen

Canis y Felis – 9 honden met hartworm

Isabel, één van de dierenartsen van Canis y Felis is op 5 maart langs gekomen om bij alle honden bloed af te nemen
om te kijken of ze ook hartworm hebben. Een aantal gevallen is twijfelachtig en daarom kwam ze 12 maart nog even
weer om bij die honden nog een keer bloed af te nemen.
De eerste uitslagen zijn binnen en hier worden we niet blij van. Zeus en Candy hadden al hartworm maar uit de testen
blijkt dat Nana, Thor, Valentino, Duna, Tyson, Lala en Bruno ook hartworm hebben.
De behandeling per hond is € 100,-, het is voor de honden een zware, intensieve behandeling Een mega tegenslag
voor Canis Y Felis. en het zal een hele zware dobber om dit geld bij elkaar te sprokkelen.
Ze hebben hulp nodig, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Met adoptie op afstand krijgt een hond of kat financiële
steun waar voer voor gekocht kan worden of een dierenarts bezoekje van betaald kan worden.. medicatie voor gekocht
kan worden.
Niet elke maand hoeft een dier naar de dierenarts en op die manier kan er iets geld overblijven voor eventuele
medicatie als het nodig is. Een hond of kat adopteren op afstand is weten dat met deze hulp het dier een beter leven
krijgt.
Vele honden en katten van Canis y Felis zoeken nog een fosterbaasje, dit kan al vanaf 5 euro per maand.
Hoe het in zijn werk gaat kun je hier vinden - http://friends-of-animals.sosforum.net/t6-adoptie-op-afstand-hoe-gaat-hetin-zijn-werk Of stuur een mail naar info@friendsofanimals.nl
Ze hebben ons, ze hebben jullie nodig...

Nieuw project voor Chiripaina, dankzij de collecteweek
In november kregen we een email van Fatima dat ze heel graag de nieuwe kennels wilden gaan afsluiten. De nieuw
gebouwde kennels zijn open en de honden kunnen in en uit en vrij los lopen. Het oude gedeelte is al afgesloten.
Er kunnen op dit moment maar 4 a 5 honden in uitloopruimte verblijven omdat ze bang zijn dat een grotere groep gaat
vechten. Helaas is dit in het verleden al voorgekomen dat er gewonde honden zijn of in ergste geval dat de hond het
niet overleeft.
Als er een nieuwe hond binnenkomt is het ook nog niet bekend of hij in de groep kan en het goed kan vinden met zijn
soortgenoten, helaas door de kennels niet af te sluiten zijn moet de nieuwe hond in een bench verblijven tot er meer
over zijn karakter bekend is.
Als ze de nieuwe kennels kunnen afsluiten, net zoals de bestaande kennels aan de andere kant dan kunnen de honden
om de beurten los lopen. Als Fatima in de namiddag komt dan kan de groep loslopende honden in de kennel en de
honden die in de kennel zaten kunnen dan eruit en in de uitloopruimtes lekker racen en spelen.
Op die manier kunnen er meer honden in de ruimtes verblijven, dus meer honden van de straat redden, opvangen en ze
een veilige plek geven. De kosten voor dit project zijn € 1980,- We kunnen dankzij de collecte de honden van Chiripaina
helpen en de kennels gaan sluiten zodat de veiligheid van de honden verhoogd wordt.
De situatie zoals hij nu is en hoe het gaat worden.

Dankzij onze collecteweek te Alkmaar en Heerhugowaard, de collectanten en vooral de lieve donateurs kunnen we de
honden van Chiripaina een veiligere plek geven, voorkomen dat er gewonden, doden vallen en dankzij jullie allemaal
kunnen er levens gered worden. We zullen het op de voet volgen en jullie op de hoogte houden over de vorderingen.

Ontwormen honden Masquechuchos ook dankzij de collecteweek
Hannie, fosterbaasje van Vulcano stuurde een email dat ze graag een donatie aan
Masquechuchos wilde geven. Ze wil maar liefst € 500,- doneren aan het asiel en
vroeg of wij wisten wat ze het hardst nodig hadden. Na overleg met Masquechuchos is
besloten om de honden van Masquechuchos eens goed te laten ontwormen! Hannie
vond dit ook een heel goed idee. De honden hebben nogal last van diarree en een
wormenkuur voor alle 230 honden is heel hard nodig
Met deze geweldige donatie van Hannie zullen alle honden dus een kuur krijgen.
Dankzij de collecteweek kunnen wij het resterende bedrag van € 527,- overmaken
zodat de honden een 2e wormenkuur gaan krijgen zodat alle honden goed wormvrij
zullen zijn
Heel hartelijk bedankt Hannie voor jouw betrokkenheid met de honden van
Masquechuchos

Het karakter straalt er gewoon af!
Oktober 2013 was een geweldige maand voor zowel de dieren als
voor Monique Alferink.
Met onze loterij hadden veel geld opgehaald voor de dieren en
Monique mocht een geweldige tekening van haar huisdier(en) laten
maken, zij was de gelukkige winnaar van onze loterij. Kunstenares
Paula Collewijn die inmiddels al heel veel voor onze stichting heeft
gedaan, had wederom aangeboden om een houtskooltekening te
maken voor de winnaar.
Inmiddels weten we dat iedereen ondersteboven is wanneer hij/zij
hun eigen tekening van hun eigen dier op mogen halen bij Paula en
dit is de reactie van Monique: " Ik kreeg een berichtje van Paula dat
mijn tekening klaar was. Ze had vast een foto meegestuurd. Toen ik
hem bekeek, kreeg ik tranen in mijn ogen, want 3 v/d 4 leven
inmiddels niet meer. Het is gewoon fantastisch hoe ze het doet. In
details zet ze je huisdier op papier. Het karakter straalt er gewoon
vanaf. Heb hem woensdag 19 februari dus opgehaald en in het echt
is hij nog mooier en intenser,nu nog een passe-partout er omheen en
een mooie geschikte lijst. En natuurlijk een mooie plek uitzoeken in
mijn huiskamer. Het zal een genot zijn om er straks naar te kunnen
kijken!!"
Dit zijn Humpy, Rambo, Luna en Loeki.
We zijn ontzettend blij voor Monique! En wil jij ook zoiets moois in je eigen huis hebben van jouw huisdier, kijk dan op
Paula haar site www.paula-collewijn.com of neem contact met haar op via: info@paula-collewijn.nl
Ook kun je in April weer kans maken op een houtskooltekening van haar op het Zwerfdierenfestival, zie verderop in de
nieuwsbrief hier meer over.

Veiling op facebook- 5 april t/m 26 april
5 April start onze nieuwe veiling en deze zal 26 april om 20.00 uur sluiten.
De link naar de veiling is: https://www.facebook.com/groups/1509042105988328/ . De veiling staat op openbaar, dus
jullie kunnen alvast rondkijken. Al meer dan 200 prachtige items worden aangeboden en gedurende de veiling worden
er regelmatig nieuwe items toegevoegd. We hopen dat ook deze veiling een succes mag worden.

Katten kolonie- El Campo del Sur
De vrijwilligers van Canis & Felis zetten
zich ongelooflijk in voor de dieren. Zo ook
voor de katten van El Campo del Sur. El
Campo del Sur is een grote kattenkolonie
aan de kust. De katten leven tussen de
betonblokken die als golfbrekers dienen.
Een levensgevaarlijke situatie, de golven
botsen ook vaak tegen de betonblokken,
waardoor alles nat wordt en door de grote
gaten tussen de blokken is er het risico
dat de katten in zee vallen en verdrinken.
Nog een heel groot probleem is, dat veel
katten in de kolonie ziek zijn, ernstige
oogaandoeningen hebben en ziektes zich
snel verspreiden. Veel van de katten
hebben een virus in hun bek, waardoor
veel tanden gebroken zijn of verdwenen.
Ook het tandvlees is vaak in slechte
staat.
Door de hoeveelheid katten die daar
leven, komen er ook heel veel kittens bij.
Ze hebben 'huisjes' neergezet, omdat er
regelmatig stormen en hittegolven zijn en
de katten daarin kunnen schuilen. Deze piepschuim isolatieboxen worden omgebouwd tot schuilplekken. De bakken
worden klem gezet tussen de betonblokken met stenen erop zodat ze blijven staan. Het voer wordt zoveel mogelijk in
kattenbakken met deksel gezet zodat het voer droog blijft en de bakken zijn tevens schuilplekken voor de katten. Er zijn
ook de nodige katten die niet in zo'n bak durven en er zijn veel plekken waar een bak niet neergezet kan worden en
daarom plaatsen ze ook overal bakjes met voer en water. Dat dit ook voor hun gevaarlijk is, mag duidelijk zijn. Het voer
wordt gekocht bij een lokale supermarkt. De kosten voor het voer zijn €120,- per maand
Er zijn nu 4 castratieprojecten georganiseerd, waarbij Olga en Christina (een dierenarts uit Caceres) de katten
gevangen en gecastreerd hebben. De wilde katten worden weer teruggebracht naar de kolonie, maar de sociale,
waarschijnlijk gedumpte katten, gaan naar de opvang toe. Er zijn ook katten en kittens weggehaald die zo'n zware
oogaandoening hadden, dat ze blind zijn geworden of een oog zijn kwijt geraakt.
Er komt nog een nieuwe castratieproject maar de dierenarts die hun hierbij helpt is geopereerd aan haar hand en moet
eerst herstellen.
Voor de katten van El Campo del Sur zijn donaties binnen gekomen. We hebben dit overgemaakt naar Canis y Felis.
Van dit geld hebben ze voer gekocht voor deze kolonie.
Namens Canis y Felis een hele grote dank voor de donateurs zodat ze dit voer voor de katten van El Campo del sur
konden kopen. Op de foto ook hondenvoer, dit is gekocht via ons voer project potje, we hebben € 250,- over gemaakt
zodat ze dit hondenvoer konden kopen voor de honden in de opvang
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