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F RIENDS OF A NIMALS

Update 50% actie

HELP - het water staat aan onze lippen, we verdrinken bijna deze noodkreet kwam van Canis y Felis.
De 50% actie is ten einde en de opbrengst is ongelofelijk. Zoveel
mensen die Canis y Felis een warm hart toedragen, de vrijwilligers
en de dieren wilden helpen. Maar liefst € 2574,00 is gedoneerd
wat nog zal worden aangevuld door onze sponsors.
Het is echt niet te geloven en niet alleen wij waren dolblij maar
Ana, Mayte en Olga gingen uit hun dak. Mayte gaf aan dat ze big
smile had maar dat de tranen over haar wangen liepen van geluk.
!!!!really????!!!! I don't believe!!!!! Oh my god!!! We will can to
pay all debt vet!!!!! Thank youu!! It's incredible!! Right now I just
want to cry because I'm very happy!! It is incredible generosity of
people. Thank you very much....!!!
You are the best!!! Its Incredible how money!!!! Our vet will cry
for.happiness hahaha Thank you very much about the.money... Thank you and Thanks to everyone Who has donated...
Its really Incredible We Will not have more debts to the vet... When We are paid to.the vet.. We Will cry together hahaha
Lieve mensen dank jullie wel namens Ana, Mayte, Olga, de dieren en namens ons. Dankzij jullie kon de schuld bij de dierenarts
betaald worden, de katten hebben hun bloedtesten en inentingen krijgen en.... zelfs de muur kan gebouwd worden. Het materiaal
is besteld en binnenkort gaan ze starten.
Dankzij jullie hulp en steun kon Canis y Felis dit allemaal doen… DANK JULLIE WEL !! ( meer over de actie)

4 JULI 2015 - HONDENDAG IN ZEEWOLDE

De gezelligste hondendag van
Nederland! En natuurlijk staat
Friends of Animals er weer met een
stand. Wederom met een
FANTASTISCHE LOTERIJ!
Karin Rollé en Brigitte Rijmers
hebben hun best weer gedaan, want
ze hebben 200 prijzen ingepakt.
2 avonden waren ze bezig om alle prijzen in te pakken voor de 'ALTIJD PRIJS LOTERIJ'
In totaal hebben we dan 201 prijzen, waaronder de gigantisch mooie hoofdprijs een houtskooltekening van je eigen huisdier
getekend door kunstenares Paula Collewijn- The Art of Horses - Equine Artist - Paintings. - http://www.paula-collewijn.com
Maar daarnaast maak je ook kans op een elektrische bbq, slaapzakken, picknick-rugtas, föhn of de vele andere mooie prijzen.
ALTIJD PRIJS! En de volledige opbrengst is natuurlijk voor de dieren
Iedereen met of zonder hond is uitgenodigd!! Kom zaterdag heerlijk naar het Erkemederstrand, neem je badlaken, je goeie
humeur en je speelse bui mee en geniet van alle leuke dingen die georganiseerd worden op deze dag, de leukste HONDENDAG van
Nederland.
Tot ziens op 4 juli
http://erkemederhondendag.nl/
VOERPROJECT

Gallego werd ziek en is naar de dierenarts gebracht. Het bleek dat hij nierproblemen heeft en moest een paar dagen bij de
dierenarts verblijven. Gallego is nu weer terug bij Masquechuchos en het gaat gelukkig goed met hem. Gallego moet nu wel de
rest van zijn leven speciaal dieetvoer om zijn nieren/urinewegen te ontzien: Hill's Feline CD. Dankzij het voerproject konden we 10
kg Hill's Feline CD ( € 77,61) bestellen voor Gallego en dit laten verzenden naar MC
Kira weegt 41 kg en hoort 31 kg te zijn. Er is bloedonderzoek bij haar gedaan en het blijkt dat Kira een trage schildklier heeft (ook
wel Hypothyreoïdie genoemd) Ze krijgt hier nu medicatie voor, maar deze dame moet ook speciaal voer in het vervolg, lightvoer
We kregen een donatie om Light voer voor Kira te kopen. We hebben de donatie aangevuld, dit kon dankzij het voerproject potje (
€ 92,91), en we hebben 50 kg light voer besteld en een klein doosje light snacks. Dit is bezorgd bij MC voor Kira.

Verloting prachtige handmade wandbord - Trekking 10 juli
We verloten deze keer een prachtig handmade wandbord maten 48 x 37
Voor slechts 2,00 euro per lot kun je kans maken op deze
prachtige prijs.
De trekking zal plaatsvinden op 10 JULI 2015 De winnende
nummers zijn de laatste 2 eindcijfers van de hoofdprijs van de
staatsloterij.
De trekkingsuitslagen kun je hier vinden
https://www.staatsloterij.nl/trekkingsuitslag. We zullen de
eindcijfers en de winnaar op het forum publiceren en de
winnaar via een email op de hoogte brengen.
Hoe meedoen? Stuur een mail naar info@friendsofanimals.nl
met de nummer(s) waar je mee wilt spelen. Deze nummers
worden voor je gereserveerd. Na ontvangst van de betaling
worden de nummers aan je toegewezen.
Betalingen kunnen gedaan worden op rekeningr NL81 RABO 0108 4441 12 tnv Friends of Animals ovv je lotnummers.
Openstaande lotnummers kun je hier vinden >>>>>>>
Hulp voor Antonio en Aurora

Zoals jullie waarschijnlijk weten moesten Antonio en Aurora gedwongen verhuizen. Waar ze woonden werd het te gevaarlijk met
de dieren, omdat de buren constant liepen te klagen en zij hebben de politie ingeschakeld. De politie wou de dieren in beslag
nemen, maar gelukkig kregen Antonio en Aurora nog wat tijd om een oplossing te zoeken.

Ze vonden een stuk grond en willen hier een asiel opbouwen. Het hele verhaal kun je hier lezen. http://friends-ofanimals.sosforum.net/t4356-hulp-voor-aurora-en-haar-27-honden-en-37-katten Het bouwen en verbouwen kost veel tijd, maar
vooral ook veel geld. Zodra ze iets verkocht hebben, een donatie hebben gekregen, kunnen ze weer iets doen.
Voor de katten (gatos) zijn 3 ruimtes ingedeeld, dit is een ruimte
voor FeLV katten, Fiv katten en de gezonde katten. De honden
krijgen ook 3 ruimtes, een groep gaat leven in het huis met
Antonio en Aurora, Perros 1 en Perros 2 zijn aparte ruimtes. Dit is
nodig omdat niet alle honden met elkaar overweg kunnen. Ze
hebben al heel wat werk verzet en het terrein is omringd met een
muur.
Met het verbouwen kwam men er achter dat de ruimte voor de
honden te klein is. Er werd een nieuwe indeling gemaakt. De witte
lijn is een (nieuwe) tussen muur die erbij is gekomen zodat de
honden meer ruimte krijgen.
De foto met de geul is waar de muur moet komen...en toen stond alles stil want er is geen geld om materiaal te kopen en de muur
te bouwen. De honden kunnen dus nog steeds niet naar deze opvang omdat het niet veilig is voor hun. Maar waar ze nu verblijven
kan ook niet want nog steeds hangt de dreiging er dat de dieren in beslag worden genomen. Er is haast bij, maar er is geen geld en
Aurora zit in een diepe put want ze vreest voor haar kindjes zoals ze de honden en katten noemt.
Het materiaal om de tussen muur te maken kost in totaal 1205,- euro. 815,- voor het materiaal voor de muur en 390 euro kost het
cement. Dankzij de collecteweek Almaar/Heerhugowaard kunnen we Antonio en Aurora helpen en konden we het totaal
bedrag van 1205,- euro overmaken en is het materiaal besteld en al bezorgd.
Er moet nog heel veel gebeuren, de verblijfplaatsen voor de honden, voor de katten... en ook hier is veel geld voor nodig. Maar
met deze muur, als die staat, kunnen de eerste groep honden over. De druk is dan van de ketel en deze honden hebben een veilig
onderkomen. Wellicht dat doordat er minder honden bij de oude opvang zijn, de buren en de politie iets soepeler worden.
Ze hebben onze hulp heel hard nodig, de angst om de dieren te verliezen dragen ze elke dag bij zich. Met de nieuwe opvang zijn de
dieren veilig en is er ruimte om meer dieren te huisvesten.
Wij vragen hulp voor Aurora en Antonio. Ze zijn zo dankbaar voor het transport dat we naar hun hebben gestuurd en voelen zich
zo bevoorrecht dat zij het mochten ontvangen. We zien hun worstelen, we zien hun zorgen en verdriet omdat de nieuwe opvang
door geldgebrek niet afgemaakt kan worden. Maar volgens Aurora hadden we al zoveel gedaan dat zij geen recht meer hadden op
hulp van ons omdat zoveel andere asielen ook hulp nodig hebben.
Daar denken wij anders over... Aurora en Antonio wijden hun hele leven aan het redden van honden en katten. Alle kosten dragen
ze zelf, het loon van Antonio gaat op aan de dieren... het inkomen van het bedrijfje wat ze hebben gaat op aan de dieren.... We
hebben ontzettend veel respect voor dit echtpaar die zich met hart en ziel inzet om de dieren in nood te helpen. Juist hun
verdienen het zo om onze steun te krijgen, dat is waarom Friends of Animals is opgericht. De organisaties ter plekke helpen in
Spanje met het bouwen/verbouwen van asielen, structurele hulp om zo de leefomstandigheden van die dieren te verbeteren.
Dankzij de collecteweek konden we een geweldig bedrag overmaken om de tussenmuur te maken zodat de eerste honden over
kunnen. Het zou geweldig zijn als wij nog een beetje meer kunnen doen zodat de overige honden en de katten ook snel naar de
nieuwe opvang kunnen.
Een donatie voor Aurora en Antonio is meer dan welkom, samen met jullie kunnen wij hun droom waarmaken. Samen met
jullie kunnen wij heel veel katten en honden een veilig onderkomen geven.

Wil je helpen met een donatie dan kan dit op rekeningnr NL81 RABO 0108 4441 12 tnv Friends of Animals ovv Aurora
Het project van Aurora en Antonio kun je op facebook volgen - https://www.facebook.com/events/475978919218759/
Updates zullen we op ons forum plaatsen - http://friends-of-animals.sosforum.net/t4435-hulp-voor-antonio-en-aurora#35377
Steun ons

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

Geen facebook en ons toch willen volgen? Dat kan via onze website ( we zijn er nog wel druk mee bezig) http://friendsofanimals.nl
Aan de rechterkant van de homepage kun je onze berichten op facebook volgen. De site is Under Construction en je wordt nog bij
veel pagina’s naar onze tijdelijke site www.friendsofanimals.tegendierenleed .nl geleid. Met de tijd zullen de doorlinken
verwijderen en zijn we gewoon weer bereikbaar zijn via friendsofanimals.nl
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