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Noodoproep van Chiripaina
Chiripaina deed op 22 jan een sos oproep en vroeg ons allen om hulp. Ze
hadden op dat moment 84 honden in het asiel en ze hadden dringend voer
nodig. Elke dag is er 50 kg voer nodig en ondanks de grote hulp van de
fosterbaasjes is er geen geld genoeg om het voer te kopen.
Vele lieve mensen hebben gehoor gegeven aan onze noodoproep en vulden
ons voerproject potje aan tot het mooie bedrag van € 1061,50 wat we konden
overmaken naar Chiripaina
Op 30 jan. werd Jerom ziek en is met spoed naar de dierenarts gebracht, hij
bleek een maagtorsie te hebben en werd gelijk geopereerd. Niet alleen Jerom
werd ziek maar ook Chano. In eerste instantie leek het op irritatie van de
darmen, maar toen Chano geopereerd werd bleek dat hij een touw/band in zijn
darmen had. Helaas waren de darmen volledig geperforeerd. Aan alle kanten
liepen de uitwerpselen uit de darmen en ook had Chano een grote infectie.
Er was niets meer wat ze konden doen en de dierenartsen weten niet hoe het
mogelijk was dat Chano in deze staat überhaupt nog leven kon.

Chano

In overleg is besloten om Chano te euthanaseren als gevolg van de schade die
onomkeerbaar was.
Met Jerom gaat het gelukkig nu iets beter, hoewel hij een paar dagen na de
operatie weer geopereerd moest worden, want hij had de wond los gemaakt en
wat darmen lagen eruit. De dierenarts gaf aan dat dit veel vaker voorkomt,
omdat het een grote wond is die slecht geneest. Jerom is inmiddels weer ‘thuis’
en hersteld prima.

Jerom

De noodoproep voor Chiripaina blijft hierdoor nog even staan, want hun
medische onkosten zijn momenteel ontzettend hoog. Hond Carmen blijkt
hartworm te hebben en deze medicatie kost 200 euro. Hier komen nog de dure
operatiekosten bij van Jerom en Chano.
Elke donatie hoe klein die ook mag lijken is van harte welkom. Voor structurele
hulp en steun kunt u blijven helpen door middel van ons adoptie op afstand
programma. Voor slechts 5 euro per maand kunt u zorgen dat met deze steun
een hond zijn voer kan krijgen. Ook is het mogelijk om sponsor te worden van
het voerproject .

Carmen

Knoop en donut mandjes
Onze vrijwilliger Isabel blijkt erg creatief te zijn en maakt
geweldige mandjes/kussens voor honden en katten.
Isabel doet dit geheel belangeloos en de gehele opbrengst gaat
dus naar de dieren in Spanje.

Voor hond, kat, konijn, fret etc; Ze zijn verkrijgbaar in
verschillende maten.
.
http://friends-of-animals.sosforum.net/t3146-fleecen-mandenkussens-voor-honden-en-katten

Voor andere maten, meer informatie kun je contact opnemen
met isabel@friendsofanimals.nl

Dierenvriend van Friends of Animals: Goedkoopverhuur
Bij Goedkoopverhuur Alkmaar & Zaandam weet u bij de auto, bus of aanhangerverhuur van te voren
precies hoeveel het gehuurde gaat kosten omdat wij onze auto`s allemaal kilometervrij* verhuren, u
krijgt dus geen onaangename verassingen achteraf!
Heeft u een auto transport , pakket, document of een andere spoedopdracht dat per koerier verzekerd,
snel en goedkoop moet worden verzonden? Meteen Goedkoopverhuur Bellen, ook daar zijn we het
goedkoopst en het snelst in!

Benefietochtend in Den Haag
door Corrie Harland

Op 27 januari 2013 hadden we van 10.00 - 13.00 uur een benefiet ochtend voor FOA. Het was een geslaagde ochtend
geworden. We begonnen met een heerlijk kop koffie/thee en veganistische chocolade cake, een geschenk van de
manager van Bagel en Beans, bedankt Tim!
Corrie Harland kondigde de sprekers en de band aan. Cynthia Kietz heeft in het kort verteld over de geschiedenis en het
werk van FOA. Ze had zich goed voorbereid en wist haar verhaal op een leuke en interessante manier te vertellen, zeker
voor herhaling vatbaar. Bedankt Cynthia! Daarna was het de beurt van Karin Wiegman. Zij is van de stichting
Kattenbescherming Nederland. Karin is aardig thuis in het kattenwereldje. Ze weet er veel van. We konden aan haar
vragen stellen over onze katten thuis. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Er werden heel wat vragen gesteld. We
hadden het o.a. over het gebruik van een krabpaal. Een aantal mensen waren er niet blij mee dat hun bank als krabpaal
gebruikt werd terwijl de kat naar de werkelijke krabpaal niet omkeek. Wat was daar de reden van? Het blijkt dat als de
krabpaal te laag is, en dat is in veel gevallen het geval, de kat zich niet uit kan strekken, dat kan dus wel op de bank. Het
is dus verstandig om een hoge krabpaal aan te schaffen. Zo waren er nog veel meer vragen, Karin had op elke vraag
haar antwoord klaar.
Wat later vertelde ze wat de Kattenbescherming allemaal doet, de Kattenbescherming zet zich in voor alle katten in
Nederland die in nood verkeren. Ze reist daarvoor heel Nederland door, mooi werk. Karin beschikt over veel kennis. Ze
weet waar ze over praat en doet dat op een goede en duidelijke manier.
De ochtend werd afgesloten met een optreden van Claudia Robbens en Jeroen Timmers. Een fantastisch optreden
waarvan iedereen had genoten, ook de mensen die koffie kwamen drinken bij Bagels en Beans. Claudia, echt een
dierenmens, zet zich al jaren in voor dieren. Zelfs in haar liedjes worden de dieren genoemd, de emoties zijn dan ook
duidelijk te voelen, Claudia, je bent een kanjer! Bedankt Claudia en Jeroen!
En niet te vergeten de opbrengst was een superbedrag van € 245,00 , die we gaan besteden aan de dieren.
.

Collectanten gezocht: 25 februari – 2 maart 2013
Heeft u een uurtje over en wilt u de honden en katten in Spanje ook helpen?
Woont u in Alkmaar of wilt u in Alkmaar collecteren?
Geef u dan nu alstublieft op! Mail of bel dan naar Brigitte Rijmers:
brigitte@friendsofanimals.nl, telnr. 06 -13363837
Met een uurtje in deze week kunt u al verschil maken voor het welzijn van deze dieren. Zonder onze steun is het niet altijd zeker dat
zij een gevuld voerbakje hebben! Helpt u mee deze basisbehoefte te vervullen?!
De volledige opbrengst van de collecte wordt aan de honden en katten in Spanje besteedt. Friends of Animals bestaat volledig uit
vrijwilligers!

27 Jan. en 24 Feb. rommelmarkt Homeboxx in Nieuwegein
Op 27 jan. stonden Sandra en Esther met een
prachtige kraam op de rommelmarkt te
Nieuwegein. Niet alleen om spulletjes te verkopen
maar ook om informatie te geven over de stichting.
De dames hebben een geweldige dag gehad met
een super opbrengst van € 194,70
24 Februari staan wij weer met 2 kramen op de
rommelmarkt in Nieuwegein nl :
Evenementenhal Homeboxx.
Symfonielaan 1
Nieuwegein
Kom gezellig kijken en breng een bezoekje aan
onze kraam!

Blije Brokken week bij Pet’s Place

Lege of aangebroken zak voer? Een volle retour!
Van 11 t/m 17 februari heeft Pets Place een speciale actie voor jouw trouwe
viervoeter. Tegen inlevering van je lege of aangebroken zak voer ontvang je gratis
een volle zak Pets Place Premium retour (3 kg t.w.v. € 9,99)!
Bovendien ontvang je ook nog eens een kortingscoupon ter waarde van € 5,- op
een herhalingsaankoop van het Pets Place Premium voer.
Als beste vriend van je dier gooien ze de lege of aangebroken zakken met
verschillende soorten voer natuurlijk niet zomaar weg.
Pets Place Tiel heeft ervoor gekozen om de ingeleverde aangebroken zakken aan
de stichting Friends of Animals te doneren.
Kom dus volgende week met je lege of aangebroken zak naar Pets Place te Tiel
en help hiermee onze honden.
Note- De (lege) zak voer, volle retour is landelijk en u kunt een (lege)zak omruilen
bij alle 180 pets Placen in Nederland. Pets Place in Tiel gaat alle aangebroken
voerzakken die worden ingeleverd aan ons doneren. Mocht u niet in Tiel wonen
en toch willen helpen? Wellicht een idee om de volle zak te doneren aan Friends
of Animals en af te geven bij 1 van onze inzamelpunten.

Lara heeft Leishmania
Lara leefde al 2 jaar op straat, is zwanger geweest en op straat bevallen, maar
helaas kon Chiripaina niets voor haar doen. Maar een tijdje geleden konden ze haar
van de straat halen. Lara had veel parasieten en is ernstig ondervoed. Ze heeft
wonden aan haar huid en de dierenarts heeft wat weggeschraapt en onderzocht
maar Lara heeft geen schurft. Wel wezen de bloedtests uit dat ze Leishmania en
Erlichia heeft en hiervoor moet ze nu behandeld worden.
Stichting Friends of Animals van
Royenlaan 4
8381 BP Vledder

Tel Harriët (voorzitter)
06-53432966

Lara worstelt tegen de Leishmania, elke dag wordt het erger. Ze heeft krampen en
veel pijn. Dit wordt veroorzaakt door de Leishmania, ondanks dat ze de medicatie
Allopurinol krijgt. De dierenarts gaf aan dat Lara het geneesmiddel Milteforán moet
hebben. Dit geneesmiddel is ontzettend duur en Chiripaina kan het niet kopen. Ze
kunnen op dit moment al geen voer voor de honden kopen, laat staan deze
medicatie.
Op Facebook heeft Chiripaina een oproep geplaatst, maar helaas krijgen ze maar
weinig hulp vanuit Spanje. Fatima mailde ons of wij iets voor Lara konden doen.

info[at]friendsofanimals.n

Bank - 1084.44.112

En dit kunnen we gelukkig dankzij de donaties aan de 50% actie. De medicatie van
lara kost 160 euro, we hebben het geld overgemaakt en Lara is aan de behandeling
begonnen.

IBAN: NL81 RABO 0108 444112
BIC : RABONL2U
K.v.K – 01166505

Transport Masquechuchos
De dieren genieten van de donaties
Bezoek onze website!
Ga naar:
www.friendsofanimals.nl

