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Donatie Intratuin Rhoon
We hebben een mega donatie mogen ontvangen van de Intratuin in Rhoon.
Maar liefst 500 kg voer voor de honden en katten. Een ongelofelijke donatie waar
we dol blij mee zijn. Wat zullen de dieren in Spanje er van smullen en met zo een
hoeveelheid kunnen ze ook even een tijdje vooruit.

Op 1 april is de veiling
gestart op facebook voor
de organisatie PRADO.
De veiling duurt tot en
met 20 april en sluit om
21.00
Ook deze keer weer
prachtige items en er
zullen met regelmaat
nieuwe items worden
toegevoegd.
Naar de veiling >>>>>>>

Dank je wel Intratuin Rhoon voor deze mega grote donatie.

Zooplus

Help ons ook door uw dierenbenodigdheden via onze
website bij Zooplus te bestellen.
Telkens als u via onze site bij Zooplus een bestelling doet, ontvangen wij een
vergoeding van 3% en bij meer dan 10 bestellingen per maand kan dit oplopen tot
5% van het door u bestede bedrag. U doneert ongemerkt, zonder dat het u een cent
kost en de dieren zijn er dolblij mee.

PRADO - ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE DON BENITO
17 maart – Samenwerking met PRADO
PRADO is opgericht in okt 2008 door Olga en Fernado en is gevestigd in Don
Benito
Ze hebben (nog) geen asiel en de dieren worden opgevangen bij de 14
vrijwilligers thuis. Olga heeft alleen al op dit moment 21 honden onder haar
hoede, 14 honden in huis , 7 honden in het veld en ook nog 8 katten in haar
huis.
Stichting PRADO draagt de zorg voor die dieren en betaald de kosten van de
dieren in de pleegzorg. Doordat de kosten zo ontzettend hoog zijn is er geen
geld om iets op te bouwen voor de dieren, kennels etc..
De dieren worden door de dierenarts onderzocht, gesteriliseerd, gechipt en
krijgen de zorg die ze nodig hebben.
Voorlichting geven heeft voor hun een grote prioriteit en ze bezoeken hierom
ook scholen en delen op straat flyers en brochures uit om de mensen duidelijk
te maken waarom sterilisatie zo belangrijk is en dat het mishandelen van de
dieren moet stoppen.
Vrijwilliger Victoria draagt samen met Fernado de zorg voor de katten. Deze
twee zul je ook vaak op straat zien bij de katten kolonies die je veel hebt in Don
Benito. Ze voeren de katten en ze hebben inmiddels al 29 katten gevangen en
laten steriliseren,
Ook de 12 katten die ze in de opvang hebben zijn gesteriliseerd. Victoria heeft
een stuk grond gekocht en hun wens is om daar eens een kattenshelter op te
bouwen. Ze krijgen geen hulp, geen subsidie en er is geen geld om hun droom
te verwezenlijken en de dieren een veilig, gezond onderkomen te geven. Hun
eigen geld wat eigenlijk nodig is om te leven wordt gebruikt om de dierenarts,
voer, medicatie voor de dieren te betalen.
Hun bescheidenheid siert ze want hulp vragen was heel moeilijk voor ze. Maar
ze staan met de rug tegen de muur, door hevige regenval in Spanje is alles
onder water gelopen en met pijn in hun hart zagen ze dat de katten nergens
meer heen kunnen. Geen droog plekje meer te vinden...de Mastin door en door
nat en heeft geen droge schuilplaats. De bakken met voer zijn volgelopen en de
dieren kunnen niet eens meer eten.
Nu was de tijd aangekomen om hulp te zoeken want voor de dieren is het leven
daar momenteel een hel. Friends of Animals heeft besloten om hen te helpen
en bij het zien van de foto's en filmpjes is gelijk duidelijk waarom wij deze dieren
een betere leefomgeving willen geven.
We zullen met materiele donaties/transporten hen helpen, financiële steun door
middel van adoptie op afstand. Ons eerstvolgende transport zal naar hun toe
gaan. Ook gaan we onze schouders er onder zetten om te kijken hoe we
kunnen helpen om een katten shelter te bouwen en een aantal honden kennels
te plaatsen.
De katten moeten een goed onderkomen krijgen dat is duidelijk. want dit is
geen leven voor de dieren op deze manier.
De bedoeling is om een stenen verblijf van 3 x3 meter te bouwen die 40 cm van
de grond komt zodat eventuele overstromingen geen hinder meer zullen geven.
Alles omgeven met kippengaas zodat de katten ook veiling zijn.

24 maart hebben we 2475,00 overgemaakt naar PRADO.
Dit bedrag konden we overmaken dankzij de collecteweek in Almaar en de donaties die we voor PRADO mochten
ontvangen. Ze zullen ons op de hoogte houden over de bouw en veel foto’s sturen

Op 2 april ontvingen we een mail van diep aangeslagen vrijwilligers.
De rivier is overstroomd en men maakt zich grote zorgen.
Grote catastrofe in de opvang, de shelter is in gevaar en delen gaas is omgevallen.
Alle katten zijn gered en veilig maar ze gaan overleggen wat ze moeten want dit is waardeloos en ook niet iets wat
je zomaar kan fiksen. De rivier blijft een gevaar en ze moeten een oplossing zien te vinden
Er wordt eerst gekeken of het wel zinvol is om op de bestaande plek een shelter te bouwen. De bouw wordt dus
even uitgesteld want het is gewoon jammer om iets duurs te maken, te bouwen wat bij een volgende overstroming
weer verdwenen is.
De katten krijgen een opvang, een veilig onderkomen maar het geld moet goed en effectief besteed worden en we
gaan eerst kijken wat het beste is en om waar te bouwen.
Hulp en steun voor PRADO blijft nodig want ze hebben niets, krijgen van niemand steun en dit is nog maar 1
project en er moet nog zoveel gebeuren.
We hopen dat we op jullie steun kunnen blijven rekenen en we samen de dieren van PRADO een beter leven
kunnen geven..

Rommelmarkt 24 maart in Alkmaar
Zondag stond Brigitte in Sportpaleis in Alkmaar op de rommelmarkt in de hoop natuurlijk weer MEGA te
verkopen voor de dieren. Ze had ontzettend veel leuke spulletjes te . De opbrengst was € 64,80 en er zijn weer
leuke contacten gelegd en 2 aanmeldingen voor de collecte van volgend jaar. 14 april staat ze weer, dus kom
gerust langs.

Zwerfdierenfestival in Zeewolde een succes
2e Paasdag ging om half 6 de wekker in Alkmaar en IJsselstein, maar vol energie sprongen Sandra, Esther en
Brigitte hun warme bedje uit. Rond 9 uur waren de dames druk bezig de kraam op het Zwerfdieren Festival in te
richten voor de verkoop en de loterij. De mega mooie bordjes van Yvonne werden uitgestald, de mandjes van
Isabel, de sieraden gemaakt door Harriet, goh wat hebben wij toch een creatief team!! Ook met de spulletjes van
Tamara werd gepronkt en nog veel meer. En het resultaat mocht er wezen, wat een gigantische mooie
aantrekkelijke stand was er weer voor de dieren neergezet.
Kunstenares Paula Collewijn maakt geweldige schilderijen en houtskooltekeningen en wij mochten een
houtskooltekening verloten. De winnaar krijgt een houtskooltekening gemaakt van zijn of haar huisdier.
De weergoden hadden het goed met ons voor, het zonnetje scheen en we werden verwarmd door de vele leuke
reacties die we kregen op de spullen en de loterij maar ook zeker over ons goede werk!
Veel complimenten gekregen over het VERSCHIL wat wij al voor de dieren hebben kunnen maken en daar
hebben we met zijn allen in deze jaren voor gezorgd, de donateurs, de fosterbaasjes, de vrijwilligers, de sponsors,
deze complimenten zijn dan ook voor iedereen die ons een warm hart toedraagt en heeft gezorgd voor dit
positieve VERSCHIL voor de dieren!!!
Het was een TOP dag voor de dieren maar ook voor ons want het was ONTZETTEND GEZELLIG!
Veel vrijwilligers van ons zijn langs geweest en is altijd heerlijk om elkaar in levende lijve te ontmoeten!
Ook de loterij was een succes, het werk van Paula Collewijn (www.paula-collewijn.nl) werd bewonderd en veel
mensen wilde wel een mooie houtskooltekening winnen.
En de winnares is bekend: Jannemarie Nentjes. We zijn natuurlijk benieuwd wat het eindresultaat zal zijn van
deze tekening en dit zullen wij dan ook in 1 van de volgende nieuwsbrieven laten zien.
Iedereen bedankt die heeft kunnen komen en er een ontzettende gezellige dag van heeft gemaakt!!
Het opbrengst van deze dag was MEGA GROOT!! Veel mensen zijn weer geïnformeerd over ons goede werk ,
leuke contacten gelegd, verkocht voor € 193,50 en de loterij heeft € 137,50 opgebracht!! In totaal dus een bedrag
van € 331,- voor de dieren!!
Wij willen dan ook extra kunstenares Paula Collewijn ONTZETTEND bedanken voor haar spontane aanbod om
deze houtskooltekening belangeloos voor ons te maken!! Maar daarnaast natuurlijk ook iedereen die gezorgd
heeft dat wij GEWELDIG MOOIE spullen konden verkopen!! Vele mandjes van Isabel zijn verkocht, de bordjes
van Yvonne waren ook een succes, de sieraden van Harriet liepen lekker en de katten van Tamara zijn ook
verkocht. Op naar het volgende festival!!
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Op 30 maart hebben weer veel vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken. Onze
verzamelpunten hadden mega hun best gedaan en waren blij dat ze werden
leeggehaald/de spullen konden brengen zodat ze thuis weer wat ruimte kregen.
In onze opslag konden we aan de slag, alles sorteren, uitzoeken en de pallets
opbouwen. Zaterdag 6 april zijn we verder gegaan en maar liefst 8 pallets met
hulpgoederen staan al klaar.
Brigitte gaat op 27 april een voerinzameling houden in Alkmaar en we hopen dat er nog
heel veel voer mag binnen komen. Zondag brengt Brigitte het naar de opslag waar een
team klaar zal staan om de laatste pallet op te bouwen zodat het transport klaar staat
om naar Spanje te vertrekken.
Lieve mensen, vrijwilligers, donateurs, Super super bedankt voor jullie hulp en steun. 8
pallets staan klaar en er gaan nog 1 a 2 pallets bij komen..

Bezoek onze website!
Ga naar:
www.friendsofanimals.nl

Dankzij jullie kunnen de dieren in Spanje straks genieten van de geweldige donatie. De
mandjes, het speelgoed, voer, medicatie...wederom is het ongelofelijk wat er is
gedoneerd. Dank jullie wel allemaal

Wij bedanken onze sponsor:

