Nieuwsbrief nov/dec 2013

F RIENDS OF A NIMALS

BELANGRIJK!!!
Momenteel ondervinden we veel problemen met onze mail. Mocht je een mail hebben
gestuurd ...binnen 24 uur geen antwoord van ons hebben ontvangen dan is je mail NIET
aangekomen. Kijk even bij contact op onze site voor onze alternatieve e-mailadressen.

Wij willen iedereen bedanken
Lieve mensen het jaar 2013 is al bijna weer voorbij. Een jaar waar we veel
voor de dieren hebben mogen doen dankzij uw hulp en steun. Zonder uw
hulp waren we niet in staat de (zwerf)dieren te helpen en hen te voorzien
van de eerst levensbehoeften en hun leven in de asielen te
veraangenamen.
Wij bedanken iedereen uit het diepste van ons hart die ons hierbij hebben
geholpen.
Bedankt lieve mensen voor de steun en hulp die wij dit jaar van u mochten
ontvangen en we hopen dat we ook
in 2014 op u mogen rekenen.
Namens ons, de vrijwilligers van Chiripaina, Canis y Felis, Khatucai,
Masquechuchos, Prado alle dieren wensen wij u hele fijne feestdagen en
een goed, gezond en liefdevol 2014

50% aktie van 11 t/m 31 december

HELP ONS HELPEN
50% actie - uw donatie wordt met 50% vermeerderd

Dankzij jullie hulp konden we de katten van PRADO een geweldig onderkomen geven. Nu alles in gebruik is genomen
komen we een paar dingen tegen die aangepast moeten worden en hier is net als altijd...geld voor nodig.
Het huisje voor de wilde katten is perfect alleen biedt het plaats voor 6 katten en inmiddels leven er in die ruimte al 12
katten. Rayo ons ontsnap aapje verblijft hier ook in de nachter ook zodat hij niet kan ontsnappen, uit het
dodingscentrum van Don Benito zijn een aantal katten van de dood gered en verblijven ook in de middelste zone.

Wat we graag willen doen is een overkapping gaan maken zodat alle katten droog kunnen zitten als het gaat regenen.
Er is al veel regen gevallen en zoals de foto al aangeeft is het rondom het huisje een vieze natte boel.
Het zou super zijn als we door middel van een grote overkapping de katten meer ruimte kunnen geven om droog te
zitten.

Deze overkapping komt op palen en op het dak komt isolatiemateriaal, hiervoor is € 358,90 nodig.
Het huisje met de veranda is helemaal geweldig en er wordt veelvuldig gebruikt van gemaakt, er is 1 groot nadeel, bij
hevige regenval wordt de veranda nat..
Dit is ook de schuilplaats van Mastin en een aantal katten die doorweekt worden. We willlen graag hier ook ramen voor
zetten zodat de dieren beschermd zijn tegen de regen en wind en een plaats waar Mastin en de katten droog en warm
kunnen liggen. Het kostenplaatje voor deze verbetering is € 1045,-Het terrein is een modderpoel bij hevige regenval en ook hier moet ooit iets aan gedaan worden, een verhoging.. een
pad.. Geld speelt altijd de grootste rol hier in en wat PRADO eerst wil doen is met pallets een pad creëren zodat er in
ieder geval een verhoging ligt.
Wij willen met de 50% aktie een steentje bijdragen en als de financiën het toe laten het maar gelijk goed te doen en
een stuk pad te gaan bestraten. Het zijn allemaal kleine simpele aanpassingen waar helaas geld voor nodig is.
De winter komt aan… veel regen en de kou en het zou toch geweldig zijn als we met ons allen deze dieren een heerlijk
warm en droog onderkomen konden geven en dat ze kunnen lopen zonder vieze natte modderpoten te krijgen?
De honden en katten van PRADO hopen dat jullie ook dit jaar hun niet zullen vergeten en dat zij een ongelofelijk mooie
kerstkado kunnen krijgen. Geen luxe... alleen een heerlijke droge schuilplaats is wat ze wensen.
Dankzij onze sponsors wordt elke donatie verhoogd met 50 %
Als u een donatie doet van € 5,00 wordt deze verhoogd tot € 7,50
Uw donatie van € 25,00 wordt maar liefst verhoogd tot € 37,50
Wilt u een bijdrage leveren aan deze actie dan kan dat op: NL81 RABO 0108 4441 12
BIC : RABONL2U - payPal - info@friendsofanimals.nl
t.n.v Friends of Animals te Vledder o.v.v 50% actie

Namens de dieren van PRADO alvast bedankt.

Veiling op facebook

In de periode van 7 t/m 30 november is er een veiling gehouden op Facebook
voor de dieren in Spanje, meer dan 400 prachtige items werden te koop
aangeboden
Zaterdag 30 november 20:00uur sloot de veiling en kon er niet meer geboden
worden, iedereen was zat in spanning, hartslag ging omhoog, bloeddruk steeg en
toen werd het stil om 20:00uur…
Heel veel mensen dolgelukkig kunnen maken met de geboden spullen, de reacties op Facebook volgen elkaar in rap
tempo op, maar het allermooiste van de avond moest toen nog komen het tellen en rekenen kon beginnen en
uiteindelijk om 00:30 uur kwam de voorlopige eindstand…
Maar liefst € 3.545,25 is er opgehaald voor de dieren in Spanje!!! Wat een super resultaat, iedereen is dolblij want dit
kunnen we goed, heel goed gebruiken!!
Hier doen we het allemaal voor, we zijn dan ook dankbaar aan iedereen die heeft bijgedragen dit mooie eindbedrag te
halen. Heel erg bedankt allemaal, vooral namens de dieren!
Onze speciale dank gaat uit naar:
Sierschuurtje Lageland- www.sierschuurtjelageland.jouwweb.nl die een prachtige tas gedoneerd heeft.
Diverse soorten edelstenen gedoneerd door Spiritual Garden: www.spiritualgarden.nl
en Stenen Sieraad: www.stenensieraad.nl.
Een prachtige halsband aangeboden door Dog O Nine Tails www.dogoninetails.co.uk
Een portret van je eigen huisdier mochten we ontvangen van Portretmypet http://www.portretmypet.nl en speciaal
gemaakt voor onze veiling door Kylieonline - www.kylieonline.nl een prachtige halsketting.

Voerproject- € 1000,- overgemaakt naar Spanje

Elke dag moeten de voerbakjes van de honden en katten gevuld worden. Niet een paar voerbakjes maar buiten de
opvangen zijn er over de 450 honden en meer dan 200 katten die dagelijks gevoerd worden door de organisaties.
Masquechuchos heeft per maand gemiddeld 1300 euro nodig om voer voor de dieren te kopen, Chiripaina hun
onkosten zijn hiervoor 900 per maand.
Dit zijn mega hoge uitgaven die maandelijks terug komen. Het is al bijna niet te betalen voor onze Spaanse asielen laat
staan dat er ook een aantal operaties die maand moeten gebeuren.
Met het voerproject kunnen we hun een handje helpen.
Een grote hond heeft gemiddeld 500 gr brokken per dag nodig, voor 15 ct per dag kan hij een gevuld maagje krijgen
met gezond voer. Voor slechts € 4,50,- per maand kan een hond een hele maand eten en een kat voor € 5,50 per
maand. Als we genoeg geld bij elkaar gespaard hebben kopen we het voer in Spanje en laten dit bezorgen bij de
organisaties. Op die manier wordt er geen geld verspild aan transportkosten en komt alles ten goede aan de dieren.

10 november ontvingen we bericht van Masquechuchos dat het voer op was en of we hun hierbij konden helpen. We
hebben € 500,- uit het voerproject potje naar hun overgemaakt zodat ze voer voor de honden kunnen kopen.
Ook Chiripaina had deze maand grote problemen en ook naar hun hebben we het bedrag van € 500,- overgemaakt.
Friends of Animals is een non profit organisatie en wij kunnen steun blijven geven aan de asiels in Spanje dankzij onze
donateurs en sponsors. Dit geeft maar eens te meer aan hoe belangrijk en blij wij zijn met alle donaties en sponsors die
ons werk steunen.
Voor een klein bedrag per maand kunt u ervoor zorgen dat een hond of kat in Spanje een maaltijd heeft. Meer
informatie over het voerproject staat op onze website.

Voerinzamelingen

Dat voer belangrijk is dat is duidelijk. Daarom houden we met regelmaat ook voerinzamelingen in het land om zoveel
mogelijk voer bij elkaar te krijgen wat we kunnen meesturen met een volgend transport naar Spanje.
Op 16 november hadden we een voerinzameling gehad in de Ranzijn te Alkmaar
Brigitte, Karin, Jojo, Heidy, Jantien, Rina en Lisette hebben die dag hun beste beentje voor gezet en hebben een topdag
er van gemaakt. Zoveel lieve mensen deden een donatie en de opbrengst was ook ongelofelijk.
Gelukkig konden we weer een aanhanger te leen krijgen van Goedkoop Verhuur! www.goedkoopverhuur.nl zodat alle
donaties naar onze opslag gebracht konden worden.
Wij willen graag Ranzijn Alkmaar bedanken voor de geweldige samenwerking, alle gulle donateurs, Biofood
www.biofooddiervoeding.nl voor hun prachtige donatie en het team van Friends of Animals. Dank jullie wel!!

Op 8 december hebben Isabel, Brigitte, Tanja, Kim en Peter een zeer geslaagde voerinzameling gehouden bij
Diervoordeel in Roermond. Ze begonnen al goed want Diervoordeel deed als eerste een prachtige donatie.
Diervoordeel, Albert Heijn XL, Xenos allemaal draagden zij hun eigen steentje bij, geweldig om te zien!
Ook onze dank aan g-t Koeriers - http://gt-koeriers.info/ voor het vervoeren van de
grote hoeveelheid ingezamelde voer.

Dank jullie wel, vrijwilligers, sponsoren en gulle gevers!!!

https://www.diervoordeel.nl/

Rommelmarkten
Onze onvermoeibare vrijwilligers waren ook te vinden op 17 nov op de rommelmarkt te Nieuwegein en op 24 november
te Alkmaar. Brigitte, Esther en Sandra hadden weer een geweldige mooi kraam en deden hun best om de spullen aan
de man te brengen. De markten brachten totaal het mooie bedrag van € 271,19 op voor onze dieren.

4000 flyers voor de voerinzamelingen

Dankzij SHD Grafimedia te Swalen kunnen we bij de
voerinzamelingen prachtige flyers uitdelen.
Maar liefst 4000 flyers van hoogkwaliteit hebben ze voor
ons gedrukt en gedoneerd. Een geweldige steun waar we
hun zeer dankbaar voor zijn.
TOP!! Dank jullie wel SHD Gramimedia te Swalen

SHD Grafimedia heeft ruim 86 jaar ervaring met grafische producties. Zij vervaardigen drukwerk wat
geheel voldoet aan uw eisen en onmiskenbaar wordt opgemerkt door de klant!
• Korte doorlooptijden
• Advies op maat
• Optimale drukwerkbegeleiding
• Rijk palet aan grafische mogelijkheden
Daarvoor staan zij garant!
Peelveldlaan 76 - 6071 TV Swalmen
info@shdgrafimedia.nl
www.shdgrafimedia.nl

Dreigende sluiting asiel Masquechuchos
Op 21 november heeft Masquechuchos weer bezoek gehad van de
inspecteur. Zijn 9 punten lijstje had hij bij zich en het asiel is maar op 4
punten goedgekeurd en dus niet door de controle gekomen.
Hij heeft zijn rapport opgemaakt met de conclusie .. sluiten van het asiel.
Dit rapport ligt inmiddels bij de administratie van de gemeente.
Wanneer ze het onder ogen krijgen is nog onbekend, dit kan volgende
week zijn, volgende maand, met een jaar…. Hoe dan ook dit asiel krijgt op
een dag bericht van de gemeente dat ze de deuren moeten sluiten.
Masquechuchos heeft een petitie gemaakt en vraagt aan iedereen deze te ondertekenen zodat ze met de petitie naar
de gemeente kunnen gaan. Er is contact gezocht met de radio, kranten , televisie om zoveel mogelijk aandacht aan hun

asiel… en het probleem te vragen. Het support was overweldigd en zoveel mensen steunen Masquechuchos in de strijd
tegen het sluiten van het asiel. Al bijna 19.000 handtekeningen zijn verzameld. Elke dag worden ze wel ergens
genoemd in de media, op de radio, tv of in een krant.
Dat het asiel open blijft en niet wordt gesloten maar ze willen een stapje verder gaan en dat de gemeente hun een stuk
grond aanbiedt. De kennels zijn mobiel en kunnen verplaatst worden en op een nieuw stuk grond kan een nieuw asiel
opgebouwd worden.
Begin december ontvingen we onderstaand bericht van Masquchuchos
Lieve vrienden,
Dankzij jullie steun wil de gemeente stappen gaan ondernemen ten opzichte van de dreigende sluiting van ons asiel.
Na het zien van de enorme steun in zo’n korte tijd, heeft de gemeente van Oviedo vanmorgen met Blanca gesproken.
Ze hebben hun medewerking aangeboden om te zoeken naar een oplossing. Dit is goed nieuws en het betekend veel,
maar we zijn nog steeds in groot gevaar en we hebben met spoed een nieuwe locatie nodig. Daarom moeten we vooral
doorgaan met het delen en tekenen van onze petitie op change.org, zodat ze voor eens en voor altijd leren dat ons werk
ontzettend belangrijk is en ze niet zomaar onze opvang kunnen sluiten en laten verdwijnen!! Iedereen ontzettend
bedankt, jullie maken een groot deel uit van deze vorderingen. Met elkaar maken we de wereld een stukje mooier.
ONTZETTEND BEDANKT! Mercedes
We hopen en duimen dat ze nu eindelijk na zoveel jaar strijden een nieuw stuk grond van de gemeente krijgen, we
houden jullie op de hoogte en zullen elke nieuwe ontwikkeling vermelden.

Sier Schuurtje Lageland heeft een heel groot hart voor
de dieren, niet alleen doneerde ze een prachtige tas
voor ons veiling, nu ook hebben ze een eigen actie op
hun website/winkel opgestart
Tassen gypsy look, alle tassen zijn met de
handgemaakt in verschillende stoffen en kleuren. Elke
tas is weer anders. De tassen hebben een ritssluiting en
1 binnenvakje.
Prijs per tas is 29,95 verzenden 1,75, De gypsy tassen
zijn direct leverbaar
Bij elke aankoop van een gypsytas doneert Sier Schuurtje Lageland 5 euro naar friends of animals
Een super lieve actie waar mens en dier gelukkig van worden want met zo een prachtige tas in je bezit kun je niet
anders dan er dol gelukkig mee zijn.
http://sierschuurtjelageland.jouwweb.nl/tassen-gypsy-look

Collectanten gezocht
De dieren helpen kan op vele manier, dit kan ook door bijvoorbeeld ons te helpen met collecteren.
De collecte zal gehouden worden in de week van 3 t/m 8 maart 2014 in Alkmaar en Heerhugowaard.
Wil je meehelpen met onze collecte?? Een uurtje is al voldoende! Stuur ons dan even een mailtje:
brigitte.friendsofanimals@gmail.com

Je hoeft geen Koning Willem-Alexander te zijn, je hoeft zelfs geen mens zijn. Portret My Pet maakt van uw dierenfoto
een prachtig portret! http://portretmypet.nl/page/2/

De kerstkaarten geprint en staan klaar... voor de
fosterbaasjes dit jaar ook weer iets leuks van hun
fosterdier. Ook dit jaar konden we dit doen dankzij de
geweldige sponsoring, steun van ViaPrint. Zonder de
sponsoring van ViaPrint waren we niet in staat om jullie
op deze manier te bedanken voor de hulp en steun die
we dit jaar van jullie mochten ontvangen.
We willen ViaPrint dan ook nu niet zo maar bedanken maar mega mega megaaaaaaaaaaaaaaa veel bedanken voor de
sponsoring van het inkt, het papier enz enz waar we het hele jaar gratis gebruik van kunnen maken.
Echt top!! Super bedankt - http://www.viaprint.nl
Voor speciale momenten in het leven,
Met liefde gemaakt., prachtige sieraden
door Margrit
http://www.kylieonline.nl/
Op zoek naar een tweedehands betaalbare
auto? Kijk op
http://www.alkmaarsegarage.nl

Spiritual Garden is gespecialiseerd in de
verkoop van edelstenen & mineralen
http://www.spiritualgarden.nl/

Stenen sieraad is een atelier in Sappemeer
waar ruwe edelstenen en mineralen bewerkt
worden tot sieraden en objecten
http://www.stenensieraad.nl.

Goedkoopverhuur, waar voordeel en
service vanzelfsprekend is!
http://www.goedkoopverhuur.nl/
Prachtige handgemaakte halsbanden voor
dieren bij http://www.dogoninetails.co.uk/
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