
 

  

 

 

 

 

 

 

 
BELANGRIJK !!!!!!!!!!!   
Op de achtergrond zijn we nog steeds druk bezig met een nieuwe website. Over een tijdje zal de link friendsofanimals.nl  weer 
beschikbaar zijn.  Onze site kunnen jullie deze periode blijven bekijken via  http://friendsofanimals.tegendierenleed.nl/ 
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We zijn nu ook te volgen op Twitter 
 

Verloting – Trekking 10 februari 

  

We verloten deze keer een super leuk strandbankje voor een 
klein hondje of poes. Heb je geen dieren... ook zeer geschikt 
als leuk bankje voor kleine kinderen.  
 
Het hout is bewerkt als bescherming tegen weersinvloeden. 
Onderin het bankje zitten 2 lades. De hoes om de kussen kan 
er gewoon af gehaald worden dmv een rits en gewassen 
worden. Afmeting: 57x37x68 cm 
 
Voor slechts 3,50 per lot kun je kans maken op deze prachtige 
prijs. 
 
Hoe meedoen? 
Geef via een mail de nummer(s) door waar je mee wilt spelen. 
Deze nummers worden voor je gereserveerd. 
info@friendsofanimals.nl 
Na ontvangst van de betaling worden de nummers aan je 
toegewezen. 
 
Meer info en de nummers kun je vinden op het forum 
http://friends-of-animals.sosforum.net/t4326-verloting-
trekking-10-feb-strandbankje-voor-kat-of-kleine-hond#34395 
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Hallo allemaal, 

Ik ben Priscilla en coördinator van Noord en Zuid Holland. 

Dat houdt in, dat ik opzoek ga naar dierenbenodigdheden, 
schrijf de mensen aan die iets aanbieden. Als we een `match` 
hebben stuur ik de betreffende vrijwilligster (verzamelpunt) in 
die regio een mail en zij haalt het op. Einde van de rit, worden 
alle verzamelpunten leeg gehaald en naar de opslag in Lelystad 
gebracht. Dat wordt dan op pallets in vrachtwagens gezet en 
naar Spanje gereden naar de desbetreffende opvang/asiel. 

Het geeft voor mij een super goed gevoel dat je wat voor 
dieren kan betekenen, dat je net dat beetje verschil kan 
maken.  

Het leuke is dat je jouw gevonden donaties op foto`s ziet en dat de honden en katten daar super blij mee zijn! 
 
Ik heb voor Friends of Animals gekozen omdat ik het een super Stichting vind en die alles in het werk stellen om de dieren te 
plezieren.  

Iedereen doet het vrijwilliger en steekt er veel wat uren in. Het is een top team! :) 

Ik hoop dat ik dit nog heel wat jaren mag doen, en dat FoA een hele grote Stichting mag worden. 

Groetjes Priscilla 

 

 
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 niets er 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. 

            

 

 
 
Friends of Animals staat weer in de krant! 
En dat is maar goed ook want we kunnen nog alle hulp 
gebruiken  
  
Wil  jij ook helpen in onze collecteweek als collectant 
stuur dan een berichtje of mail naar 
brigitte@friendsofanimals.nl 
 
De honden en katten in nood kunnen JOUW HULP GOED 
GEBRUIKEN! 

Collectanten gezocht 
 

Even voorstellen 
 

Zooplus 
 

Een kennel voor Canis y Felis 
 

Steun ons 
 

mailto:brigitte@friendsofanimals.nl


             

                      
 
De nieuwe opvang van Canis y Felis is geweldig met heel veel ruimte voor de honden. Hoewel dit geweldig is, geeft het ook 
problemen bij bv de aankomst van een nieuwe hond. Er is geen ruimte voor de nieuwe hond om hem apart te plaatsen en te 
observeren, in quarantaine te zetten. Dit geeft de nodige problemen en niet elke hond wordt gelijk door de groep geaccepteerd en 
er ontstaat dan spanning, agressie. 
 
Een aparte kennel zou de uitkomst zijn en niet alleen hiervoor,  maar het  is ook een geweldige oplossing om een hond af te 
zonderen die herstellen moet van een operatie of hartworm en het rustiger aan moet doen. 
 
Geld speelt weer een hele grote rol hierin, want er zijn zoveel andere dingen die nog moeten  gebeuren en dan is een kennel een 
luxe voor het asiel. 
 
Wij hebben gekeken of we in Nederland  goedkoop een kennel konden kopen en die met het transport mee konden laten gaan en 
we hebben een geweldige kennel gevonden die we voor 300 euro konden  kopen. 
 
9 kenneldelen van 2.00 - in totaal 18 meter kenneldelen waar een mooie grote ren van gemaakt kan worden en eventueel in geval 
van nood 2 kleinere. Nu is 300 euro goedkoop voor zo een kennel,  maar ook voor ons heel veel geld. De veiligheid van de honden 
speelt hierin een hele grote rol,  want er zijn honden gebeten, dierenarts bezoekjes geweest en dan is een kennel geen luxe meer,  
maar een must.  De kennel zullen we zo snel mogelijk naar Spanje sturen. 

 

 

Van Eemland Diervoeders- Birkstraat 125A  te Soest mochten we 
een geweldige donatie ontvangen.  
 
Ontzettend veel voer en wat zullen de honden en katten hier van 
genieten!! 

Dank je wel Eemland Diervoeders te Soest 

 
 
http://www.eemland-diervoeders.nl/             

 

Een prachtige donatie van Eemland Diervoeders te Soest 
 

Een kennel voor Canis y Felis 
 

http://www.eemland-diervoeders.nl/


 

 

                 

27 jan.  zijn de pallets opgehaald en er wordt gelijk doorgereden naar Spanje. Helaas zonder kennel want ipv 16.00 stond het 
transport bedrijf om 12.00 uur bij de opslag en toen waren Aniek en Harriet nog onderweg om de kennel te halen. Met een 
rotgang is Yvonne gebeld en die heeft samen met Fred het transport kunnen afwerken, de pallets zijn op weg naar Ladridos Felices 
en Khatucai. We zullen de kennel een week later naar Canis y Felis sturen.  
 
Bedankt Yvonne en Fred dat jullie wederom bereidt waren het transport in goede banen te leiden en super bedankt alle 
donateurs, verzamelpunten dankzij jullie kan er weer een transport naar Spanje gaan. 

 

 

Aura is uit het park van Guareña opgehaald. Chiripaina werd  gewaarschuwd door een paar jongeren die de hond hoorden 
schreeuwen en zagen dat ze alleen was. Toen ze naar het park gingen om te kijken,  zagen ze de hond schreeuwend van de pijn 
met haar staart in erg slechte staat liggen.  Ze zijn meteen naar de dierenarts gegaan voor een spoed operatie en daar hebben ze 
de staart geamputeerd.  
 
Na de operatie ging het niet goed met  Aura. Ze had ontzettend veel pijn en is door ze zoveel pijn eraan bleef houden er al drie 
keer aan geopereerd.  Omdat als ze gaat zitten, dit de wond schuurt,  ging het steeds weer open. Soms moeten ze haar extra 
sterke pijnstillers geven, hierdoor raakt ze wel versuft. Maar zelfs met deze pijnstillers houdt ze nog veel last van pijn.  
Inmiddels is haar kap af en is ze goed hersteld. Als ze blaft gaat haar staartje heen en weer en dat geeft haar nog wel wat pijn. 
Kleine Aura zoekt nog een fosterbaasje die haar op afstand wil adopteren, dit kan al voor 5 euro per maand. 
Voor meer foto’s van Aura klik hier >>>>>>>  

 

Kleine Aura heeft heel wat meegemaakt. 
 

Transport met hulpgoederen op weg naar Spanje 
 

http://friends-of-animals.sosforum.net/t4268-ch-aura-staart-amputatie#34102


 
 
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 een betere 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. De transportkosten zijn mega hoog,  maar 
weegt niet op tegen de waarde van met wat we sturen. Die  ligt vele duizenden euro’s hoger. Voer, een mandje, dekens, 
medicatie, benchen, transportboxen enz enz… allemaal  benodigdheden die voor ons misschien gewoon mogen lijken,  maar voor 
een hond of kat in Spanje is een mandje een ware luxe. 

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

 
Daiki is een katertje van ongeveer 5 maanden oud. Hij is samen met zijn 
broertje Kisho bij een kattenkolonie weggehaald. In de kolonie heerst een 
gevaarlijk virus dat vooral toeslaat bij de kittens en jongere katten. Toen 
Daiki gevangen is, zaten zijn ogen helemaal dichtgeplakt.  Eén oog was 
ernstig aangetast en vergroot en met dit oog ziet hij niets meer. Het 
andere oog is ook aangetast maar minder ernstig. Hoeveel en of hij nog 
met dit oog ziet, is nog niet duidelijk. Daiki heeft eerst bij een vrijwilliger 
in de pleegzorg geleefd zodat de ogen beter behandeld konden worden, 
maar nu leeft hij in de jonge kitten groep.   
 
Ondanks de behandeling van de ogen van Daiki, ging het niet goed met 
het oog waar hij helemaal niets mee ziet. Het oog begon verder op te 
zwellen en de dierenarts heeft daarop besloten dat de enige oplossing 
voor Daiki het verwijderen van het oog is. Dit is inmiddels ook gedaan en 
alles is goed gegaan.  

 
Daiki is op afstand te adopteren, voor meer foto’s kijk op ons forum >> 
 
 

  

 

 

 

 
 
 

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 

 

Steun ons 
 

Piraat Daiki 
 

http://www.live.cloudformz.com/C-201202071251247422-201202071251241174/
http://friends-of-animals.sosforum.net/t4292-kh-daiki-1-oog-blind-en-1-oog-nog-onbekend
http://www.friendsofanimals.tegendierenleed.nl/

