
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Onze nieuwsbrief heeft even op zich laten wachten maar hier is hij dan.  We zoeken nog steeds een vrijwilliger voor het maken van 
de nieuwsbrief zodat onze nieuwsbrief weer maandelijks kan verschijnen. Mocht dit je iets lijken, stuur dan een mail naar 
harriet@friendsofanimals.nl 

De afgelopen maanden is er veel gebeurd en gedaan. We zullen een beknopte versie van deze maanden in de nieuwsbrief 

vermelden, maar wil je alles uitgebreid lezen, ons dagelijks willen volgen?  Hou dan onze facebook of twitter in de gaten. 

 
Dankzij de vele donatie, hulp en steun die wij ontvangen, kunnen wij met regelmaat hulpgoederen naar onze asielen/opvangen in 
Spanje sturen.  11 pallets zijn dit jaar al naar Spanje gegaan en de dieren nemen dankbaar alle donaties in gebruik. 
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We kregen een mail van een radeloze Mayte van Canis y Felis die hulp vroeg voor haar tante Aurora. Mayte gaf aan dat haar tante 

geen geld wou, maar heel erg geholpen zou zijn met voer en goederen voor de dieren. Aurora woont samen met haar man 

Antonio in Algeciras, een stad ongeveer 2 uur rijden van Cadiz.  Aurora en Antonio wonen in een gebied waar veel jagers zijn en als 

de honden niet langer meer nodig zijn, dan worden ze achtergelaten door de jagers. Vele achtergelaten honden en katten hebben 

bij haar een thuis gevonden. 

De buren hebben geklaagd bij de politie over het geblaf van de honden en Aurora heeft gevraagd om even wat tijd om hier een 

oplossing voor te zoeken.  De buren hadden weer gedreigd dat ze de politie gingen bellen en Aurora en Antonio waren doodsbang.  

Ze zijn op zoek gegaan naar een stuk grond waar ze met hun dieren naartoe konden gaan. Na een lange tijd zoeken vonden ze 

vorig jaar een gebied waar ze hun asiel willen opbouwen.  Ze mochten het stuk grond ‘huren’ ipv gelijk kopen.   Het maandelijkse 

bedrag die ze betaalden voor de huur werd van de koopsom afgetrokken. 

Het veld was totaal geruïneerd. Aurora en Antonio hebben er een jaar aan besteed om het op te ruimen en te starten met het 

bouwen van een asiel. Beetje bij beetje.. stap voor stap omdat ze pas materiaal konden kopen als ze spullen uit het bedrijf hadden 

verkocht. Er moet nog heel veel gebeuren en zodra er geld is gaan ze weer verder met bouwen. 

De huurbaas kwam opeens aan en gaf aan dat hij het grond NU wil verkopen en ze in maart € 2500,- moesten betalen. Dit geld 

hadden ze niet, maar dat maakte de huurbaas niets uit dan moesten ze maar vertrekken. Ze hebben al zoveel werk gedaan, er is al 

zoveel geïnvesteerd en ze krijgen geen enkele gratie, kans van de huurbaas. Betalen of vertrekken. 

Eind maart  hebben we  contact gezocht met Aurora hoe het ging met de stand van zaken en of ze de € 2500,- ook hebben om het 

stuk grond in hun bezit te krijgen. Aurora en Antonio hebben mega hun best gedaan om het geld bij elkaar te krijgen maar er 

ontbrak  nog € 537,69.  

Wij hadden € 75,- aan donaties gekregen voor Aurora en dit aangevuld met € 465,00  en het geld overgemaakt zodat zij het 

complete bedrag van € 2500,-  bij elkaar hadden en de grond konden kopen. 

Aurora en Antonio vechten al vele jaren alleen voor de dieren en dragen een hele zware last.  We zijn blij dat we ze konden 

helpen, maar niet alleen om de grond te kopen, maar ook met voer. Dankzij de sponsors van het voerproject hebben we 480  kg 

hondenvoer en 100 kg kattenvoer bij Zooplus gekocht ( € 529,-) en dit laten bezorgen.  Aurora en Antonio maar vooral de dieren 

waren dolgelukkig met deze hulp en willen iedereen bedanken. 

 

Hulp voor Aurora en haar 27 honden en 37 katten 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zooplus -  Bestel je wel eens bij zooplus.nl?  Je kunt onze stichting kosteloos en met een zeer kleine 

moeite helpen . Hoe ? Telkens als je wilt bestellen bezoek je onze website , klik op de zooplus banner aan 

de linkerkant van de site.  Je merkt er niets van, het bestellen blijft hetzelfde. 

 

Plaats je bestelling bij zooplus. Een percentage van jouw bestelling gaat dan naar Friends of Animals. 

Per kwartaal maakt Zooplus de provisie naar ons over en dit besteden we uiteraard aan de dieren 

 

Collecteweek  
 

 

 

Dat een klein maar fanatiek en dierliefhebbend team, GROOT 

VERSCHIL kan maken, dat blijkt wel uit de opbrengst van onze 

collecteweek van 2015 in Alkmaar en Heerhugowaard 

Brigitte Rijmers, Nicky van Dijk, Owen van der Meij (kinderen van 

Lisette, zie foto), Lisette van Dijk, Karin Rollé, Albert Breed, 

Mariëtte van Langen, Lisette Zomerdijk , Els van der Molen, 

Marie-Laure Royer, Jan van Rhenen, Hennie Bast, Sabrina 

Meulman, Jolanda Stroosnijder, Sabine Visser-Velseboer, Marjon 

Laman-Delchambre, Jeannette De Rooij Pleysier, Het 

Doucheputje, Barbara Boer, Ingrid Smid, Simone Pancras, 

hebben samen een indrukwekkende prestatie neergezet en een 

mega bedrag van € 4.078,97 opgehaald!!! 

Door weer en wind, sommige zelfs die ziek waren en toch op hun 

laatste krachten een uurtje hebben willen lopen..............jongens, 

jullie zijn KANJERS , STUK VOOR STUK, ALLEMAAL!! 

Uitgaven opbrengst collecteweek tot nu toe:   
€  160,- naar Canis y Felis – inentingen Rabiës voor de honden 
€  630,-  Castratie project VillaFelis (Prado) 

Zooplus 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptie op afstand: Fosterbaasjes zijn de ontbrekende schakel tussen het verblijf in het asiel en de definitieve adoptie, wat het 

uiteindelijke doel is. Soms worden er honden/katten in enkele weken geplaatst, anderen verblijven maanden in het asiel. In enkele 

gevallen kan een dier zelfs permanent in het asiel/opvang verblijven. 

Het doel van adoptie op afstand is de honden en katten financieel steunen. Met dit geld kunnen ze hun inenting, voer, 

ontwormingsmiddelen en anti vlo-teek middelen krijgen. Wellicht kunnen voorkomende dierenartskosten hier ook van bekostigd 

worden. 

 

In april hebben we € 445,00 overgemaakt naar Canis, het geld van de adoptie op afstand van 2 maanden. Alle honden in de 

opvang moesten hun jaarlijkse inenting, anti/vlo teek en ontworm middel. Dankzij de steun van de fosterbaasjes kon dit gedaan 

worden en dit geeft aan hoe belangrijk de adoptie op afstand programma is. Met deze hulp kunnen de dieren geholpen worden. 

Ook moesten een aantal honden een Rabiës inenting, kosten € 160,00. Het bedrag van de adoptie op afstand was net niet 

afdoende en wij hebben de kosten van de Rabiës op ons genomen, dit kon dankzij de collecteweek. 

Adoptie op afstand is een hele grote steun voor onze asielen in Spanje. Een hond of kat op afstand adopteren kan al voor 5 euro 

per maand. Voor meer informatie neem een kijkje op onze site, of stuur een mail naar info@friendsofanimals.nl 

 

 

 

Van de 14 pups hebben 7 het overleefd, gelukkig 

gaat het met deze kleine rakkers goed. Eten als de 

beste....en er kwam voer te kort. Puppy voer is erg 

duur en daarom hebben wij Canis y Felis hierin 

geholpen en voor de kleine rakkers voer besteld bij 

zooplus ( € 85,54) en laten bezorgen. 

De kleintjes kunnen nu even weer vooruit en hun 

best doen om groot en sterk te worden 

 
 

Voer en melk voor de pups bij Canis y Felis 

Inentingen/parasiet behandeling voor de honden van  Canis y Felis 
 

 

 



 

Dankzij de collecteweek is er heel veel dierenleed bespaard gebleven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals jullie weten, leeft er bij de elektriciteitscentrale in Don Benito een kattenkolonie. (Klik hier voor meer info over dit project)  

De vrijwilligers zijn al maanden bezig met de voorbereidingen om de kolonie te vangen, te laten castreren en over te brengen naar 

Villa Felis. Voordat de kolonie gevangen kon worden, moest er een nieuw gedeelte aan de bestaande opvang gebouwd worden, de 

bouw van het nieuwe verblijf is inmiddels afgerond 

Nu konden de vangkooien neergezet worden en om te proberen de kolonie te vangen. In totaal zijn nu 7 katten gevangen en gelijk 

doorgebracht naar de dierenarts waar ze gecastreerd werden, bloedonderzoeken en een algehele medische check ondergingen en 

hun inentingen kregen. Helaas zijn 2 katten tijdens de operatie overleden, deze waren teveel verzwakt. 

De benches zijn donaties uit Nederland die met het hulptransport zijn meegegaan waar de katten kunnen herstellen. 5 katten 

overgebracht naar Villa Felis: 2 katers en 3 poezen. Het is erg wennen voor hun en ze zijn overdag nauwelijks zichtbaar. Ze hebben 

de verstopplekken erg snel ontdekt. Waarschijnlijk gaan ze 's nachts op onderzoek uit als alles stil is en er geen mensen in de buurt 

zijn. 

Ze gaan onverminderd verder met het voeren van de nog te vangen katten. Er zijn 4 katten die dichtbij komen en in de bench 

komen eten als Ana er is. Ze zijn erg nerveus en bang door alles dat er gebeurd is. Beetje bij beetje zullen ze Ana weer gaan 

vertrouwen waardoor ze sneller gevangen kunnen worden. 

Castratie, bloedonderzoek, een algehele medische check en de inentingen kost per kat 60 euro. 

We hebben voor dit project € 150,-aan donaties mogen ontvangen en dankzij de collecteweek kunnen we het bedrag aanvullen 

met €  630,- en een totaal bedrag van € 780,-  overmaken.  

 

Heel veel dierenleed wordt hiermee nu bespaard 

 

 

Project het vangen van een katten kolonie is afgrond 

 
 

http://friends-of-animals.sosforum.net/t4355-help-ons-helpen-om-nog-meer-dierenleed-te-voorkomen


 

     

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 april stond weer een geweldig team klaar in de opslag om de handen uit de mouwen te steken. 
Kelly, Priscilla, Gabi, Nanja, Peter en Brigitte. Peter verkouden.. Brigitte snot verkouden en eigenlijk hoorde Brigitte in bed te liggen 
maar neen... ze waren aanwezig om te helpen. Karin kwam nog uit Alkmaar om te lossen en ook Kai was al heel vroeg geweest en 
had de spullen bij de loods neergezet. 
  
Alles uitzoeken, sorteren, schoonmaken. Peter onze pallet man heeft maar liefst 3 pallets opgebouwd.  In de middag kwam 
Monique nog met een kar vol, die heeft al aardig wat kilometers gereden en had s’morgens  Ridderkerk en Vlaardingen leeg 
gehaald. Weer heel veel donaties waar we ontzettend dankbaar voor zijn.   Zondag 3 mei gaan we weer aan de slag om nog meer 
pallets op te bouwen met hulpgoederen voor onze asielen in Spanje  
 

                               
 
In 2013 gaf de gemeente van Oviedo aan dat het asiel van Masquechuchos moest sluiten omdat ze niet over de nodige licenties 
beschikten. Na een lange strijd is de gemeente akkoord gegaan met hun huidige verblijfplaats en het asiel mag blijven. Maar.... ze 
moeten verbouwen, vernieuwen en dan krijgen ze ook de nodige licenties. De gemeente gaf aan dat ze binnen een maand een 
presentatie moesten overhandigen met de plannen, bouwtekening van het nieuw te bouwen asiel. 

Fase 1 werd gestart  en dankzij de vele donaties die Masquechuchos mocht ontvangen konden ze face 1 afronden. Alle papieren 
zijn ingevuld, een architect heeft de bouwtekening gemaakt en alles is ingeleverd bij de gemeente. Dit is slechts het begin want 
het grote werk moet nog beginnen. 

Bouwen aan hun droom, een geweldig asiel voor de dieren. MásquePOSIBLE ! - meer dan mogelijk. 

MASQUEPOSIBLE 

 

Voorbereidingen volgend transport - opbouwen pallets 



Er moet voor dit mega project heel maar dan ook heel veel geld ingezameld worden. De vrijwilligers van Masquechuchos gaan op 
zoek naar sponsors, donaties als cement, stenen, leidingen enz enz en dit zal van groot belang zijn om dit project voor elkaar te 
krijgen. 

Wij zullen het hele project volgen en uiteraard helpen waar we kunnen. Dit jaar zullen we een veiling en actie opzetten om geld in 
te zamelen voor dit geweldige project. 

Blijf ons volgen zodat je op de hoogte blijft over dit mooie project.    Meer over het project op ons forum >>>>> 

 
Curro kwam binnen bij Canis y Felis en op zich leek het een gezond hondje. Maar Curro 
bleek het erg benauwd te hebben. 

Ze zijn voor onderzoek met hem naar de dierenarts gegaan en Curro zijn rechterlong 
functioneert niet goed.  Uit de bloedtesten kwam uit dat Curro hartworm heeft en volgens 
de dierenarts is dit ook de oorzaak van de benauwdheid. Medicatie tegen hartworm kost 
100 euro.  
 
Ondanks de schuld bij de dierenarts van 600 euro konden ze niet anders dan gelijk de 
behandeling voor dit manneke te starten en de schuld loopt helaas hoger op.  
 
Helaas ontvingen we zondag 26 april het bericht dat Curro een hartinfarct heeft gehad, 
veroorzaakt door de hartworm. Hij verblijft op dit moment bij de dierenarts waar ze alles 
voor hem doen om hem te redden.  We hopen dat de kleine rakker het mag halen.   Meer 
foto’s van Curro >>>> 

           

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 >>>>>>>>>>>>         

 
2 mei Voerinzameling Alkmaar 
9 mei Start 50% actie -  Elke donatie wordt in de periode van 9 mei t/m 31 met 50% verhoogd door een anonieme sponsor 

 

 

 
 

 

 

 

Stichting Friends of Animals     

van Royenlaan 4       

8381 BP    Vledder 

Tel  Harriët (voorzitter)       06-53432966 

 

info@friendsofanimals.nl 

IBAN:  NL81 RABO 0108 444112             BIC : RABONL2U 

K.v.K – 01166505 

 

 

 

 

 

www.friendsofanimals.tegendierenleed.nl 

 

Curro vecht voor zijn leven 

Steun ons 

http://friends-of-animals.sosforum.net/t4375-renovatie-asiel-masquechuchos
http://friends-of-animals.sosforum.net/t4403-canis-curro-hartworm#35000
http://friends-of-animals.sosforum.net/t4403-canis-curro-hartworm#35000
http://www.live.cloudformz.com/C-201202071251247422-201202071251241174/
http://www.friendsofanimals.tegendierenleed.nl/

