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F RIENDS OF A NIMALS

Wegens de vakantie periode zijn de nieuwsbrieven juni en juli samengevoegd

HULP GEVRAAGD VOOR CANIS Y FELIS - Nieuwe opvang
Op 28 juni kregen we een mail Canis y Felis met als onderwerp – Big problem
Hun opvang moet met spoed verhuizen, want de situatie waarin ze zitten is onhoudbaar. De eigenaar van het huis bood
belangeloos het huis en de grond aan voor de opvang van de dieren. Er waren een aantal voorwaarden opgesteld
waarin ze zich konden vinden.
De maanden verstreken en de voorwaarden die waren opgesteld veranderden in negatieve zin tot het punt dat ze in een
dictatuur leefden waarin de eigenaar hun de toegang tot de opvang dreigde te ontzeggen als ze niet aan zijn eisen
voldeden. In het begin waren de veranderingen ‘aanvaardbaar’ en moesten ze die accepteren omdat de plek, de
opvang niet van hun was, maar deze veranderingen zijn nu schadelijk voor het welzijn van de dieren en zorgen ervoor
dat de dieren in direct gevaar zijn en dat kunnen zij en wij niet tolereren.
De druppel was toen hond Houdini een adoptant had gevonden. De eigenaar van het pand gaf toen aan dat het zijn
hond was en Houdini niet weg mocht. Olga is ontzettend boos geworden, want dit was de kans voor Houdini om de
opvang te verlaten en het geluk te mogen hebben van een echt baasje.
Er is gezocht naar een nieuwe locatie en die is nu gevonden.

Een prachtig huis met een oppervlakte van 148 m2 wat super is voor de 50 katten die bij hun in de opvang zitten. De
ruimte buitenshuis is 2000 m2 en voor de 20 honden is er een zee van ruimte om te rennen en zich uit te leven.
De tuin is bijna in zijn geheel omringd met een muur, hier moeten nog wel verbeteren aan aangebracht worden, maar
op zich valt dit mee.

De huur bedraagt 500 euro per maand. Dit is incl. gas, elec. en water.
Het is een mega bedrag wat bij de maanelijkse lasten erbij komt, want nu hoeven ze geen huur te betalen. Dus buiten
de zorg voor de dieren , het voer, medicatie, dierenarts… enz enz.. komt dit er nog bij.
Ze moeten deze maand 500 euro huur betalen…. 500 euro borg…. en de verhuurder heeft alles via een makelaar
lopen die ze ook 500 euro moeten betalen. Ze hebben 800 euro gespaard van oa donaties die ze al hadden ontvangen
en komen dus nu al 700 euro te kort…
Maar… er moeten dus verbeteringen aangebracht worden voordat de dieren overgebracht kunnen worden. Gaas voor
de ramen zodat de katten niet ontsnappen, een overkapping op de veranda zodat de honden een droog plekje hebben
en de tuin compleet afsluiten.

Uit de bestaande opvang gaan is een hele grote stap, ze nemen een heel groot risico… maar soms moet je risico’s
nemen. Nu de dieren in gevaar kwamen, hun het geluk wordt onthouden van een adoptie… was voor Canis y Felis de
grens bereikt en hebben ze de hele grote stap genomen om te verhuizen.
Ze vragen hulp… want ze weten ook dat ze zonder hulp en steun het niet gaan redden.
Ze weten ook dat wij niet in staat zijn om hun elke maand te helpen met de huur….
Ons transport staat klaar en hadden we nog even vastgehouden omdat we wisten dat dit transport wel eens heel hard
nodig kon zijn voor Canis y Felis. We zullen 2 pallets met hulpgoederen naar Carla sturen en de overige pallets zullen
naar Canis y Felis gaan. Ze hebben het nu meer dan ooit nodig, want alles voor de katten moet ingericht worden… Ook
alles voor de honden, want ze gaan stiekem de dieren weghalen en hebben geen tijd om de mandjes, krabpalen,
dekens, enz. mee te nemen. Het voer van dit hulp transport is voor hun een geschenk uit de hemel, omdat ze deze
uitgave dan niet hebben.
Canis y Felis zoekt hulp, zoekt steun en vraagt ons, vraagt jullie om hun te helpen.
Hoe helpen?



Adoptie op afstand – Vanaf 5 euro per maand kunt u al een hond of kat van Canis y Felis op afstand adopteren.
Donaties, elke donatie is meer dan welkom.

Voor meer informatie over de katten en honden van Canis y Felis kun je contact opnemen met Sara sara@friendsofanimals.nl
Wil je helpen door een donatie te doen? Dit mag op IBAN: NL81 RABO 0108 4441 12 ovv Canis

Laat de honden en katten van Canis y Felis niet aan hun lot over, zonder steun
zullen zij het niet redden.

Hondenweer op de Hondendag
Zaterdag 5 juli ging bij Esther, Sandra, Karin en Brigitte om half 6 de wekker om fris en fruitig op weg te gaan naar de
Hondendag in Zeewolde. Weersvoorspellingen waren niet zo heel goed maar we bleven in positieve stemming.
Zelfs toen al het promotiemateriaal van onze stand wegwaaide en het dus geen nut had om hier verder aandacht aan te
besteden bleven we volle goede moed doorgaan en een brede glimlach bleef op onze gezichten (al was het alleen maar
omdat je lippen naar achteren werden getrokken door de storm!)
Natuurlijk hadden we weer een geweldige verkoopstand geheel ingericht door onze kanjers Sandra en Esther.

En rond de 180 mooie prijzen voor onze 'Altijd Prijs Loterij" waarbij de HOOFDPRIJS een Lasergravure in natuursteen
van je eigen huisdier was. Gesponsord door van der Meer Natuursteen: www.vandermeernatuursteen.nl
Bij al deze prijzen konden mensen ook een folder van Health Solutions vinden, zie verderop in onze nieuwsbrief
waarom...................
Na de hevige wind en zandstormen kregen we gelukkig ook nog wat regenbuien op ons hoofd om dit alles weg te
spoelen maar het mocht de pret niet drukken, ondanks deze weersomstandigheden hebben we € 530,- mogen
ophalen!!!
Ook Ingrid Schotten kon haar geluk niet op toen zij het nummertje 148 trok want dit was het nummer van onze
hoofdprijs. Gefeliciteerd Ingrid!
Al met al een GEWELDIGE GEZELLIGE en vruchtbare dag voor de dieren!

Iedereen bedankt die langs onze stand is geweest en iets heeft gekocht, aan de loterij heeft meegedaan of gewoon
even gezellig een praatje heeft gemaakt en ons heeft opgebeurd tijdens de regenbuien. Het was een TOPDAG!!

Health solutions ondersteund Friends of Animals
Humusverbindingen, waaronder fulvine, zijn cruciaal voor het behoud van een goede gezondheid. Ze zijn de
bouwstenen van alle organismen – mens, dier en plant – en vormen een brug tussen levenloze mineralen en levende
cellen, wat de opname van vitamines en mineralen bevordert. Humuszuur en fulvine neutraliseren vrije radicalen en
werken ontslakkend.

Wanneer je 1 van de producten van Health Solutions besteld en bij je
bestelling de code: HelpFoa invult krijgen wij 20% van het besteedde
bedrag van je bestelling. http://health-solution.eu/

Khatucai – Verbeteringen, aanpassingen
Onze 50% aktie hebben we voor Khatucai gehouden omdat ze na controle van de inspectie een aantal dingen moest
veranderen om haar vergunning te krijgen. Deze veranderingen waren o.a: het water van de waterbron aanpassen,
zodat het water drinkbaar is. Khatucai heeft een waterput en met dit water maken ze schoon. Er zijn 4 kranen in de
opvang waar het water naar toe wordt gepompt. Dit water is niet goed genoeg om te drinken en daarom kopen ze water
in flessen voor de katten.
We zijn voor haar de 50% aktie op gestart en dankzij jullie hulp kan Josefine nu alle veranderingen uitvoeren. We
hebben een geweldig bedrag van € 1933,80 (incl 50%) naar Josefine kunnen overmaken.
Dankzij jullie is een overkapping gebouwd voor het apparaat voor zuivering van het water en deze is inmiddels geplaatst
en in werking. Nu kunnen ze het water uit de bron zuiveren tot gewoon drinkwater.

Maar ook het verblijf van de jonge katten is aangepakt en heeft een betonnen vloer gekregen en kan nu gemakkelijk
schoon worden gehouden.

Wij en Josefine willen iedereen die op welke wijze hebben bijgedragen om dit te realiseren, hartelijk bedanken!

Verlotingen

Op 10 juli was de trekking met als prijs
een een kunststof felix huisje. Deze werd
gewonnen door Nicole van Boeckel

Op dit moment loopt een verloting van een prachtige krabpaal van maar liefst 131
cm hoog. De opbrengst van deze verloting zal voor Canis y Felis zijn. Voor

slechts 2 euro per lot maak je al kans om hem in je bezit te
krijgen.
http://friends-of-animals.sosforum.net/t4154-verloting-krabpaal-trekking-10september

Boekenleggers
Dankzij onze sponsor ViaPrint kunnen we gratis printen. Papier, inkt... alles wordt door
ViaPrint gesponsord. Zonder deze geweldige sponsoring waren we niet in staat om
certificaten te maken, boekenleggers. flyers etc.
We zijn ViaPrint dan ook ongelofelijk dankbaar dat zij ons, de dieren op deze manier
steunen. Dankzij deze sponsoring konden we nu geweldig leuke boekenleggers maken
voor verspreiding.
Flyers /boekenleggers verspreiden is een grote steun voor ons, de dieren. Wil je ons
helpen door bijvoorbeeld bij supermarkten, winkels, dierenartsen, bibliotheken, etc, flyers
en of boekenleggers neer te leggen?
Vraag ze aan bij Daisy – daisy@friendsofanimals.nl
Help ons helpen door onze flyers te verspreiden en op die manier mensen te
bereiken. Hoe meer naamsbekendheid we krijgen, hoe meer dieren we
kunnen help

Het eindresulaat
21 april Zwerfdieren festival te Zeewolde. Met onze loterij hadden
we een prachtige prijs namelijk een houtskooltekening van je
huisdier die gedoneerd en gemaakt is door Paula Collewijn.

Karin Rolle was de gelukkige en heeft haar 4 lievelingen voor altijd
vast laten leggen, ze is er dolgelukkig mee. Het resultaat is
wederom ongelofelijk en zo levensecht. Wij willen Paula Collewijn
bedanken voor deze prachtige donatie.
Mocht je ook je lievelingen op zo een prachtig schilderij willen?
Neem dan eens een kijkje op de site van Paula http://www.paulacollewijn.nl/

Inzamelen hulpgoederen
Friends of Animals heeft landelijk 40 inzamelpunten. Bij deze inzamelpunten kun je voer en andere hulpgoederen
inleveren. Deze inzamelpunten zijn vrijwilligers die opslagruimte en tijd voor Friends of Animals beschikbaar stellen.
Wanneer je goederen aan Friends of Animals wilt doneren kun je deze bij onze inzamelpunten inleveren. Op onze site
kun je alle inzamelpunten vinden en wat er nodig is.
Misschien is er bij je in de buurt een winkel waar men honden, katten voeding verkoopt. Will je dan bij hen vragen of ze
het breukgoed apart willen houden voor ons en het eventueel inzamelen. Ook over datum voer is van harte welkom.
Draag je Friends of Animals een warm hart toe, wil je ook je actief inzetten en heb je wat ruimte over dan neem
vrijblijvend contact op met Nicky voor meer informatie. nicky@friendsofanimals.nl
Help ons mee om de dieren in Spanje een beter leven te geven, zamel voor ons in en lever het in op één van onze
locaties

Doe je wel eens een bestelling bij Zooplus?
Van elke bestelling die de banner op onze website wordt gedaan, krijgen we
een percentage en zo kun je ons, de dieren helpen.
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