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F RIENDS OF A NIMALS

ROERIGE MAANDEN - VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Allereerst willen we met de deur in huis vallen! Iedereen die ons de afgelopen tijd weer heeft willen ondersteunen op
wat voor een manier dan ook, ontzettend bedankt hiervoor!!
Want niet alleen zijn de donaties ontzettend belangrijk, maar ook al het werk wat de vrijwilligers doen, door
handenarbeid, creativiteit, verkoop van spullen, voedselinzamelingen, lef om te vragen om donaties, rommelmarkten,
kinderen in beweging te zetten, coördineren van inzamelpunten, de inzamelpunten zelf, de chauffeurs die de spullen
ophalen en noem maar op, al deze vrijwilligers zijn van enorme WAARDE!!
Friends of Animals kan niet zonder alle vrijwilligers, want geen vrijwilligers betekent geen Friends of Animals!
En geen Friends of Animals betekent: geen verbetering van de leefomstandigheden voor de honden en katten van de 5
asiels die wij nu ondersteunen!!
Want dat wij met zijn allen al enorm verschil hebben gemaakt voor de dieren dat is jullie wel duidelijk!
Daarom de ENORME DANK aan iedereen die zich op zijn of haar manier kan en wil inzetten!
We hebben al een geweldig team maar we kunnen zeker nog veel hulp gebruiken, we hebben echt meer vrijwilligers
nodig om deze klus te klaren voor de dieren!
Daarom hierbij een oproep voor:
De nieuwsbrief
Is schrijven je passie en zou je het leuk vinden om elke maand onze nieuwsbrief te verzorgen?
We zijn dringend op zoek naar iemand die hier zijn tijd voor wil geven.
- Belangrijk is dat je de Nederlandse taal goed beheerst
- Foto's kan bewerken (verkleinen, vergroten of aanpassen)
- En kennis van Word is wel handig
Inzamelpunten
We zoeken vrijwilligers die bereid zijn gedoneerde goederen in hun woonplaats op te halen in een straal van
bv 5-10-15-25 km. Dit is een vrije keus in hoever iemand wil rijden.
Deze goederen worden tijdelijk opgeslagen bij jou als verzamelpunt.
De hoeveelheid ruimte die hier voor nodig is valt erg mee.
Coördinator inzamelpunten
Per provincie zoeken we een coördinator die dagelijks de advertenties op marktplaats langs gaat om te kijken of er
goederen aangeboden worden in de regio waar verzamelpunten zitten van de desbetreffende provincie. Op zich valt dit
qua tijd mee omdat het in principe alleen om de nieuwe advertenties gaat die geplaatst zijn.
De coördinator staat in contact met de verzamelpunten van de gekozen provincie en neemt contact met ze op indien
een donatie wordt gedaan met de vraag of men het halen wil. Er kan gekozen worden om één provincie of meerdere
onder je hoede te nemen.
Lijkt 1 van deze functies je leuk om te doen of wil je meer informatie hierover, mail dan naar info@friendsofanimals.nl
We kunnen jouw hulp goed gebruiken!

UPDATE MASQUECHUCHOS
Ongeveer 2 maanden geleden kregen wij een noodkreet van Masquechuchos. De vrijwilligers van dit asiel waren in
paniek, want de inspecteur van de gemeente was langs geweest en hij was niet blij met wat hij zag. De dieren zagen er
wel goed verzorgd uit, maar hun leefomgeving was stukken minder.
Op zich logisch, zij hebben meer dan 230 honden te verzorgen en al het geld gaat naar hun medische zorg en voedsel,
omdat zij verder geen enkele financiële ondersteuning krijgen buiten die van Friends of Animals.
Elke keer wanneer wij onze hulp aanboden en vroegen waar zij de meeste hulp konden gebruiken was het antwoord in
grote letters 'VOER'. Maar de hokken waren behoorlijk verouderd en sommige zelfs gevaarlijk stuk.
Hier hebben jullie al heel veel over gelezen op onze site.
We waren behoorlijk geschrokken van de noodkreet van Masquechuchos dus hebben we jullie hulp gevraagd en die
was hartverwarmend!
Hierdoor heeft het asiel al heel veel kennels kunnen maken waardoor de dieren een stuk veiliger zitten.
Maar de inspecteur was ook niet tevreden over het beton, het houtwerk en ook de waterafvoer was niet in orde.
Hij dreigde met sluiting, maar dit is eigenlijk niet wat de gemeente wil. Dit was ook de reden voor de inspecteur om
Masquechuchos meer tijd te geven om te laten zien dat ze wel bezig zijn met de verbeteringen.
Nu, 2 maanden later is de inspecteur nog steeds niet langs geweest en iedereen van Masquechuchos denkt dat dit een
goed teken is. De gemeente wil hun de ruimte geven om de verbeteringen aan te brengen.
Ook zijn wij achter de schermen druk bezig geweest met oplossingen te bedenken voor o.a. de waterafvoer.
Het bedrijf DEIS BV heeft ons hierin ook enorm geholpen en wil zelfs een groot deel sponsoren maar dan nog komt dit
hele waterproject op meer dan 10.000 euro.
Op dit moment liggen de plannen bij de gemeente in Spanje, want in de 1e instantie moet dit goedgekeurd worden of
deze aan de norm voldoet. Dit geeft Masquechuchos tijd om ook verder te kijken naar een andere ruimte, want dit is
eigenlijk de oplossing.
Het grote probleem is namelijk dat zij geen officiële vergunning krijgen van de
gemeente om te blijven, waardoor het te riskant is om dit soort grote projecten neer
te zetten.
Misschien dat de gemeente door deze plannen anders gaat kijken, omdat ze ook
weten dat ze vanuit Nederland ondersteuning krijgen en toch een vergunning
afgeeft, maar anders hebben de vrijwilligers van
het asiel meer tijd gekregen om verder te
zoeken naar een geschikte ruimte voor alle
honden.
De verbeteringen die nu aangebracht worden,
kunnen dan met de eventuele verhuizing
gewoon mee, waardoor er geen geld verkwist
wordt.

De vrijwilligers van Masquechuchos zetten alles op alles en werken in alle vrije
uurtjes die zij over hebben, naast hun drukke baan of studie, flink om veel
verbeteringen aan te brengen voor de leefomstandigheden van de dieren, maar
daarnaast wachten zij ook nog eens op spanning van de inspecteur die nog steeds
niets van zich heeft laten horen.
Ondanks dat ze goede hoop hebben blijft de onzekerheid natuurlijk aanwezig voor
hen.
Zodra wij iets horen laten we jullie dit natuurlijk meteen weten.

DEIS WATER B.V.

SPIRITUAL GARDEN
Ben je op zoek naar een mooie edelsteen van kwaliteit. Kijk dan eens op de site van Spiritual Garden.
Tevens vind je hier alle informatie over de werking van edelstenen.
Ook zal op de veiling van Friends of Animals mooie edelstenen komen te staan die zijn gedoneerd door dit mooie
bedrijf: www.spiritualgarden.nl

VEILING START OP 23 NOVEMBER
Binnenkort gaan we met zijn allen weer op zoek naar de allermooiste kado's voor de feestdagen, maar je hoeft je deur
niet uit!
Onze veiling start op 23 november t/m 14 december, zodat iedereen zijn kado's in huis heeft voor de kerst.
Natuurlijk gaat de volledige opbrengst weer naar 1 van onze asielen. Op dit moment hebben we meerdere aanvragen
voor hulp lopen, dus kijken we in de komende weken wie de opbrengst van de veiling krijgt.
Wederom zijn weer de aller-leukste, mooiste, maar ook hele grappige kado's te vinden op de veiling.
Leuk honden en kattenspul, maar ook sieraden, woonaccessoires, spirituele items, edelstenen, leuke hebbedingetjes en
nog veel meer!
Zet in je agenda: 23 november Veiling

GIZMO EN DOERAK GETEKEND DOOR KUNSTENARES PAULA COLLEWIJN
"Woorden schieten ons tekort!! Wat een bijzondere kunstenares is Paula Collewijn!"
Dit is een quote van zowel Nanja als Brigitte toen zij de tekening van hun geliefde huisdier mochten ophalen.
De foto's zeggen eigenlijk al genoeg:

Maar wanneer je de tekening in het echt ziet, zie je de ziel van je huisdier in zijn of haar ogen.
Zo ontzettend bijzonder hoe Paula Collewijn dit elke keer weer voor elkaar krijgt!
Niet alleen maakt zij schitterende houtskooltekeningen maar ook prachtige schilderijen.
Op dit moment heeft zij een expositie bij Country Mill Horse-Support in Nijkerk, haar schilderijen zijn te zien t/m 31
december. Zeker de moeite waard!
Maar wil jij ook zo'n schitterende houtskooltekening of schilderij van je huisdier?
Kijk dan op de site van Paula Collewijn: www.paula-collewijn.nl
De gelukkige winnaar van onze loterij van 26 oktober is: Monique Alferink
Ook zij mag een prachtige houtskooltekening laten maken van haar huisdier. GEFELICITEERD Monique!!
VOEDSELINZAMELING
Zaterdag 16 november zal in Alkmaar weer een voedselinzameling gehouden worden bij Tuincentrum Ranzijn.
Er zal weer een geweldig gezellig team van vrijwilligers staan om de vele donaties in ontvangst te nemen.
We kunnen weer ontzettend veel inzamelen, want de grote aanhanger van Goedkoop Verhuur mogen we weer
belangeloos lenen! Bedankt www.goedkoopverhuur.nl!
Vindt jij het ook leuk om een voedselinzameling te organiseren bij jou in de buurt voor ons, maar weet je nog niet goed
hoe je dit moet aanpakken?
Geen nood, we helpen je graag om je dit zo goed mogelijk te laten organiseren.
Wil je meer informatie hierover, mail dan naar Brigitte Rijmers: brigitte@friendsofanimals.nl
En wat zijn we weer ontzettend blij met Viaprint.nl!!
Want met elke voedselinzameling hebben we gigantisch veel flyers nodig om uit te delen, maar ook om op te hangen.
Maar elke keer weer als we Viaprint.nl om hulp vragen voor cartridges krijgen we hier volop van en dit scheelt
gigantisch veel geld wat wij weer aan de dieren kunnen besteden.
Maar Viaprint.nl verkoopt nog veel meer dan alleen cartridges, neem maar eens een kijkje op hun site:

www.viaprint.nl

FRIENDS OF ANIMALS TROTS OP CARO EN HAAR KLASGENOOTJES

Door het inzamelen van lege flessen en het maken en verkopen van schilderijen hebben
Caro en haar klasgenootjes ervoor gezorgd dat wij een heel mooi groot kunststof
hondenhok kunnen kopen!
De hele week hebben de kinderen
keihard gewerkt en in totaal hebben zij
maar liefst € 87,60 opgehaald!!
Wat een supermooi bedrag!
Iedereen in Caro haar klas kreeg dan
ook een Dierenvriend certificaat van ons.
Het hele team van Friends of Animals wil
dan ook Caro, haar klasgenootjes en niet
te vergeten Juf Luciënne enorm
bedanken voor deze enorme inzet voor
de dieren in nood!!

HULPGOEDEREN AANGEKOMEN
"Duizend maal dank, It looks like Christmas, we don't have words!, ooooh, aaaaah".
Dit is waar we het allemaal voor doen!! Deze reacties krijgen we elke keer weer wanneer er een hulptransport aankomt
bij 1 van de asielen die we ondersteunen.
Dit keer waren Khatucai en Canis Y Felis aan de beurt en wat zijn de vrijwilligers ons weer vreselijk dankbaar dat wij
met zijn allen ervoor hebben gezorgd dat de dieren weer lekker kunnen liggen, te eten hebben en de nodige andere
hulpgoederen krijgen.
We weten dat onze hulptransporten VERSCHIL MAKEN!! Maar dit soort reacties zijn toch geweldig of niet!
We willen dan ook heel graag 4x per jaar een hulptransport organiseren en daarom zijn o.a. onze inzamelpunten en
coördinatoren hiervoor enorm belangrijk!! Dus wil jij vrijwilliger worden voor 1 van deze 2 taken meld je dan snel aan.
Want van onderstaande foto's wordt toch iedereen blij.....................of niet soms?!

Meer foto's van het transport zijn te zien op ons forum hier en hier.
GOEDKOOPVERHUUR.NL
Ben je op zoek naar een leuke 2e hands auto, kijk kan ook even op www.alkmaarsegarage.nl
Deze grote dierenvriend heeft voor leuke prijzen, mooie auto's staan.

BELANGRIJK
De einddatum van 1 februari 2014 is in Europese wetgeving vastgelegd: dan moeten de eurolanden binnen SEPA
(Single Euro Payments Area) over zijn op IBAN en de Europese standaarden voor overschrijvingen en incasso’s.
Noteer al vast onze IBAN nr in uw administratie, mocht u een automatische overschrijving hebben vergeet dan niet om
hier ook onze bankrekeningnummer te vervangen door onze IBAN nr. NL81 RABO 0108 444112
Stichting Friends of Animals
van Royenlaan 4
8381 BP Vledder
Tel Harriët (voorzitter)
06-53432966

info[at]friendsofanimals.nl
IBAN: NL81 RABO 0108 444112

BIC : RABONL2U

K.v.K – 01166505

www.friendsofanimals.nl

