Nieuwsbrief mei 2015

F RIENDS OF A NIMALS

10 t/m 31 mei - 50% actie - Elke donatie wordt met 50% verhoogd

HELP - het water staat aan onze lippen, we verdrinken bijna
deze noodkreet kwam van Canis y Felis.

Ze weten het niet meer. De schulden lopen op en ze hebben geen idee hoe ze dit moeten afbetalen. Het beetje geld dat er
binnenkomt met de verkoop van eigengemaakte spulletjes is nodig voor de dagelijkse zorg voor de dieren en de vaste lasten. De
honden lopen gevaar doordat er ontsnappingsmogelijkheden zijn, maar er is geen geld om dit te stoppen.
De één na de andere tegenslag krijgen ze te verwerken. De muur breekt af en de honden ontsnappen, 9 honden hadden vorig
jaar leishmania en moesten hiervoor behandeld worden, maar er was geen geld en er ontstond een schuld en de schuld loopt op.
53 katten moeten hun inentingen en bloedtesten krijgen , maar ook hier is geen geld voor.

Zieke honden, katten... Abulita met nierfalen die speciaal dieetvoer nodig heeft... Curro bleek hartworm te hebben en het
manneke heeft het zo benauwd doordat hij problemen met zijn rechter long heeft en er is gelijk gestart met de behandeling,
Curro kreeg een hartinfarct, maar heeft het gelukkig overleefd. De kosten rijzen de pan uit, maar de dieren moeten de operaties
en medicatie hebben om te overleven.

Ook dit jaar is er bloed afgenomen bij de honden om te testen of ze leishmania hebben. De angst is zo groot dat de nieuwe
bloedonderzoeken uitwijzen dat er honden hartworm hebben en dus behandeld moeten worden. Per hond gaat dit € 100,- kosten
en de vrijwilligers hebben slapeloze nachten en nachtmerries over geld.. geld... overleven.

In mei moeten alle 53 katten hun inenting en de vrijwilligers van Canis y Felis zien het zwaar in want ze hebben het geld niet en
zien geen lichtpuntjes meer dat ze het redden om de dieren de zorg te geven die ze nodig hebben.
Ana van Canis y Felis mailde ons en de radeloosheid is in haar woorden niet alleen te lezen, maar ook te voelen.
We hebben teveel schulden nu, het water staat aan onze lippen en we verdrinken bijna. We hebben geen idee hoe we dit moeten
betalen. Het geld dat we binnen krijgen is voor de dagelijkse zorg voor de dieren. We weten het niet meer en zien het donker in.
Er is zoveel geld nodig, in totaal € 2768,68. Een mega bedrag dat nodig om de echt noodzakelijke dingen te laten doen. Geen
luxe.. maar een muur om de honden veilig op hun eigen terrein te houden, zodat ze niet kunnen ontsnappen met alle gevaar van
dien. De katten moeten hun jaarlijkse inenting en bloedtesten krijgen om te zien of ze Felv of FiV hebben. De schuld bij de
dierenarts... Het zou heel fijn zijn als deze ook afgelost kon worden en dat is geen luxe maar een bittere noodzaak.
Wij, Ana, Mayte, Olga en alle honden en katten vragen jullie om hulp. Zonder onze steun kunnen ze niet overleven.
Het is teveel, het is te zwaar en ze hebben ons nodig.
Ana schreef ons - het water staat aan onze lippen en we verdrinken bijna. We kijken toch niet toe hoe ze verdrinken?
Opvang Canis y Felis zoekt lifeguards - red jij hun leven door een reddingsboei te doneren?

Dankzij onze sponsors wordt elke donatie verhoogd met 50 %
Als je een donatie doet van € 5,00 wordt deze verhoogd tot € 7,50. Een donatie van € 25,00 wordt maar liefst verhoogd tot € 37,50
enz.
Wil je een bijdrage leveren aan deze actie dan kan dat op: NL81 RABO 0108 4441 12 t.n.v Friends of Animals te Vledder o.v.v 50%
actie. Op onze site is de actie en tussenstand te volgen.
Voerinzameling bij Albert Hieijn Geert Groteplein 7 in Alkmaar

Door de fantastische samenwerking met Albert Heijn en de gulle gevers weer een SUPER MOOIE OPBRENGST voor de dieren in
nood! Heidy Breed, Karin Rollé, Peter en Brigitte stonden bij Albert Heijn op het Geert Groteplein in Alkmaar, voor onze
voedselinzameling en hebben maar liefst 16 bananendozen voer opgehaald plus € 50,70 is in onze collectebus gedoneerd.
En als klap op de vuurpijl kregen we ook de opbrengst van het flessengeld die mensen de afgelopen 2 maanden aan Friends of
Animals hadden gedoneerd via de emballage van AH. Deze opbrengst was maar liefst € 217,50!!!
Hierbij dankt het gehele team van Friends of Animals alle gulle gevers van zowel het voer als het geld en flessenbonnen, maar ook
al het personeel van Albert Heijn die deze dag tot een succes hebben gemaakt!!!
En natuurlijk Goedkoopverhuur http://www.goedkoopverhuur.nl), onze trouwe partner, waarvan wij weer belangeloos de
aanhanger hebben mogen lenen!
Iedereen enorm bedankt!!!
Zooplus - provisie t/m 14 juni 5%
Plaats je wel eens een bestelling bij Zooplus? Dan kun je ons gratis steunen. Van elke bestelling die via deze banner wordt gedaan,
krijgen we 3 - 5% provisie en zo kun je ons, de dieren helpen. Zooplus heeft een actie- t/m 14 juni 2015 krijgen we op iedere
bestelling die via onze banner is geplaatst 5% provisie

Transport met hulpgoederen aangekomen bij PRADO – Villafelis

11 mei zijn de 2 pallets met hulpgoederen aangekomen in Don Benito bij Villafelis. Victoria is er ontzettend blij mee en is gelijk de
boel gaan inrichten. Mandjes, krabpalen, de katten kunnen heerlijk liggen door de gedoneerde goederen. Veel voer waar ze een
hele tijd mee vooruit kunnen. VillaFelis is zeer dankbaar voor al deze donaties en wil graag via deze weg iedereen heel hartelijk
bedanken voor de hulp en steun die ze mogen ontvangen.

Het transport is ook aangekomen bij Antonio en Aurora
En toen.. toen kregen Antonio en Aurora de schrik van hun leven. De chauffeur belde dat hij niet in de straat kon komen en of ze
de pallets wilden halen? Ja natuurlijk wilden ze dat en met 2 busjes gingen ze richting vrachtwagen.
Maar daar kregen ze de schrik van hun leven toen de 4 pallets werden afgebouwd.... de hele straat staat vol en nu
rijden..rijden..rijden ze alles naar de plaats van bestemming. Ze zijn in shock... weten niet wat hun overkomt. Aurora zag snacks en
stuurde gelijk een bericht van SNACKS!! dit krijgen de honden nooit omdat er geen geld is en nu krijgen ze snacks en een mandje
en dekens en speelgoed... ze beseffen het nog steeds niet wat hun nu is overkomen.
Zelfs de politie is al langs geweest om een kijkje te nemen.. een hele verkeersverstopping want F.o.A kwam langs ... maar de politie
lachte en zijn doorgereden. Ze kennen Antonio en Aurora en weten dat ze honden en katten opvangen.

Het was het eerste transport voor Antonio en Aurora en ze kunnen het niet geloven. Het is de gelukkigste dag in mijn leven
schreef Aurora.. de benchen kunnen we zo goed gebruiken om de honden te vervoeren, elke hond krijgt nu een mandje… het is
niet te geloven dat mensen in Nederland dit voor ons hebben gedaan. Ze heeft gelijk een kaart gemaakt om iedereen te
bedanken.

Dit zijn de eerste foto’s die van het transport zijn binnengekomen, we zullen nog vele foto’s ontvangen die we op onze site en
facebook gaan plaatsen.

Steun ons

Waarom donateur worden?
De belangrijkste reden om donateur te worden is natuurlijk omdat u de dieren in Spanje een warm hart toe draagt en ze graag wil
helpen aan betere leefomstandigheden, wilt helpen aan hun toekomst.
Waarom donateur van Friends of Animals worden? We zijn allemaal vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de dieren in
nood. Geen vergoedingen, geen strijkstok.. wat er binnenkomt gaat ook rechtstreeks naar de asielen naar de dieren. Wij
ondersteunen de asielen met bouw/opbouw, brengen verbeteringen aan zodat het een veilig verblijf is voor de dieren. We helpen
met financiële steun zodat gewonde dieren de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dierenartskosten, medicijnen, inentingen,
chip en castraties/sterilisaties. We sturen een aantal keren per jaar een transport met hulpgoederen naar de asielen.
Zonder financiële steun kunnen we dit werk niet doen. Daarom hebben wij u als donateur hard nodig. Vanaf € 1,25 per maand of €
15 per jaar bent u al donateur van Friends of Animals. Daarmee zorgt u samen met ons dat de dieren in Spanje op onze zorg
kunnen blijven rekenen.
U kunt ons steunen door u op te geven als donateur. Dit kan direct online via deze link >>>>>>>>>>>>
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