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F RIENDS OF A NIMALS

50% actie – Elke donatie wordt met 50% verhoogd
Laat de honden niet aan hun lot over!

Honden verlaten, gedumpt, gedoemd te sterven. Ondervoed, uitgedroogd en vele honden gewond en ziek. De honden
aan hun lot overgelaten... totdat Michel komt. Michel met zijn team zijn dag en nacht bezig om deze honden te redden.
Met een eigengemaakte kooi die op afstand gesloten kan worden, zijn vele honden al gevangen. In het jaar 2015 zijn
tientallen honden door Michel uit hun erbarmelijke omstandigheden gered.

Op eigen kosten, met eigen auto gaat hij op pad en de geredde honden worden ondergebracht bij het asiel in Spasav.
De dierenarts kijkt de zieke en gewonde honden eerst na, die kosten betaalt Michel ook, en ze gaan desnoods in een
pension om bij te komen. In 2015 waren de kosten voor benzine, dierenarts en pensionkosten 6.000 euro.

We hebben Michel al geholpen met transportboxen en wij willen nu hem graag helpen met een andere auto. De huidige
auto is te klein en begint mankementen te vertonen. Zijn werk is zo belangrijk! Een andere auto kost tussen de 2.500 en
3.000 euro. Het is veel geld maar het moet toch mogelijk zijn dat we met z'n allen de schouders eronder zetten en dit
voor elkaar krijgen, zodat de honden die Michel z'n pad kruisen, ervan op aan kunnen dat ze gered worden.

Michel en z'n honden hebben jullie hulp nodig. Dankzij onze sponsors wordt elke donatie verhoogd met 50%.
Mogen zij op uw steun rekenen?

Dankzij onze sponsors wordt elke donatie verhoogd met 50%. Elke donatie is meer dan welkom. 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 De actie loopt van 10 mei t/m 31 mei Mogen zij op uw steun rekenen? Meer informatie over de
actie >>>>

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

Scalibor banden voor Khatucai
De Scalibor band is een
halsband die honden
beschermd tegen o.a. de
steken van zandvliegen
(leishmania) en
hartwormmuggen .
Helaas zijn deze banden
erg duur en voor onze
asielen in Spanje geen
haalbare kaart om die
voor de honden aan te
schaffen.

Dankzij de collecteweek konden we Khatucai hierbij helpen en nu zijn de honden gedurende de zomermaanden
beschermd tegen deze ziektes.

Niet alleen de honden van Khatucai maar ook
van Canis y Felis konden we dankzij de
collecteweek voorzien van een scalibor band.

Rolstoel Gina

Gina heeft last van haar botten en
gewrichten en na onderzoek bleek dat
ze Artrose heeft. Ze krijgt medicatie en
pijnstillers maar Gina kan haar
achterpoten niet meer goed gebruiken
want dit doet haar teveel pijn. Ze wil zo
graag rennen, spelen maar kan dit
helaas niet meer.
Dankzij de collecteweek konden wij
een rolstoel voor haar kopen. Gina is
dolgelukkig met de stoel. Zodra Aurora
of Antonio naar de buitendeur lopen
staat Gina bij de stoel want ze wil weer
rennen op het plein en met de bal
spelen.

Transporten
In januari zijn de pallets met hulpgoederen aangekomen bij SOS Callejores, Khatucai en Spasav. De honden en katten
genieten van al de geweldige donaties uit Nederland. Dankzij al de lieve donateurs konden we in april alweer 9 pallets
met hulpgoederen naar Aurora sturen. Ze zijn zo ongelofelijk dankbaar, blij, emotioneel met deze hulp die ze mochten
ontvangen.
Wij, de mensen in Spanje, maar vooral de dieren willen alle mensen bedanken voor hun geweldige donatie, hulp en
steun aan ons. Meer foto’s kun je vinden op onze facebook en het forum.

Verloting
Deze keer een geweldige prijs, de winnaar kan kiezen uit het
Philips Senseo Latte Duo koffiezetapparaat of het Philips Cafe
Gourmet koffiezetapparaat ter waarde van 179 euro.
Voor slechts 2,50 euro per lot kun je kans maken op het Philips
Senseo Latte Duo koffiezetapparaat of het Philips Cafe
Gourmet koffiezetapparaat De trekking zal plaatsvinden op 10
juni 2016.
Meer info en de nummers vindt je hier >>>>

Voerproject – Honden en katten van Canis y Felis
We kregen een mail met de vraag of we misschien helpen konden. Er was nog maar voor 1 week eten voor de dieren
en er was geen geld. Gelukkig konden we dankzij de sponsors van het voerproject hun hierbij helpen en hebben we 400
euro over kunnen maken. We zullen binnenkort de foto’s plaatsen op onze site en facebook.

Camper beschoten
Camper is beschoten door
een jager of een andere
"grappenmaker" en
meerdere keren in zijn
elleboog is geraakt waardoor
die verbrijzeld is. Tijdens de
onderzoeken bleek dat
Camper wel gevoel in zijn
tenen heeft.
Daarom is besloten het
pootje niet te amputeren,
maar om de elleboog te
verwijderen en de botten
met een stalen plaat te
fixeren.

Camper kan dan het pootje nog gebruiken ondanks dat het een stukje korter wordt zonder elleboog en hij hem niet
meer buigen kan.
Camper is geopereerd en de operatie is goed verlopen en omdat hij toch al onder narcose was, is hij ook meteen
gecastreerd. Hij moet nu in ieder geval 15 dagen rust houden zodat zijn poot kan genezen en hij zit daarom in een
transportbak met daaraan een kleine bench vastgemaakt waar de kattenbak instaat. De operatie kost 350 euro, we
ontvingen 124.50 aan donaties voor deze operatie, onze dank hier voor. We zullen dit bedrag aanvullen tot 350 euro en
Victoria kan de nota voldoen bij de dierenarts

Nieuwe groep op facebook

Inzameling voor Friends of Animals is onze nieuwe groep op
Facebook - Hier zullen we donaties/berichten vermelden die
te maken hebben met het inzamelen van materiële donaties/
acties voor onze asielen in Spanje.
De groep kun je hier vinden >>>>>

Alvast noteren - Onze veiling op facebook zal starten op zondag 19 juni en sluit op zondag 26 juni om
20.00. We zullen 18 juni de link plaatsen op onze site waar je onze veiling kunt bezichtigen. We hopen op
een hele grote deelname en dat het een groot succes ( voor de dieren) mag worden.
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