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50% Aktie - Elke donatie wordt met 50% vermeerderd

Met jullie hulp kan Khatucai aan zijn vergunning komen,
De actie loopt nog t/m 8 juni

Khatucai heeft als opvang een illegale status en kreeg controle van de inspectie. Op zich ging het goed maar op een
aantal punten moeten er dingen veranderd of gedaan worden.
1- Josefine moet een bedrijf contracteren dat 1x per jaar de opvang van binnen en buiten komt desinfecteren
2 -Ze moet nog een andere bedrijf contracteren dat 2x per jaar de mest gaat verwijderen.
3- Het water van de waterbron aanpassen, zodat het water drinkbaar is.
Het water van de waterbron drinkbaar maken is de grootste uitgave. Er zijn verschillende offertes aangevraagd en de
goedkoopste is 960 euro.
Met jullie hulp en steun kan Josefine haar vergunning krijgen en kunnen de katten zorgloos en veilig in de opvang
blijven.

We hopen dat de katten van Khatucai op jullie mogen rekenen.
Dankzij onze sponsors wordt elke donatie verhoogd met 50 % Als je een donatie doet van € 5,00 wordt deze verhoogd
tot € 7,50. Een donatie van € 25,00 wordt maar liefst verhoogd tot € 37,50 enz.
Wil je een bijdrage leveren aan deze actie dan kan dat op: NL81 RABO 0108 4441 12 - t.n.v Friends of Animals te
Vledder o.v.v 50% actie
De actie loopt van 17 mei /t/m 8 juni

4 mei Podenco dag te Oss

Sandra, Esther, Wouter en Jolanda waren op 4 mei aanwezig op de Podenco dag te Oss om Friends of Animals te
vertegenwoordigen. Met auto's vol prachtige goederen en onze geweldige partytent gingen ze op weg naar Oss. Of nu
de tafel te klein was of dat de dames te veel spullen bij zich hadden... er was geen ruimte genoeg om al het moois te
kunnen plaatsen.
Maar het zag er weer super leuk uit en de verkoop ging ook als een speer. De dames hebben weer een top dag
gedraaid en maar liefst € 292,80 is vandaag voor de dieren opgehaald. Ook zat er nog 2 euro in de collectebus.

Chiripaina, de kennels zijn afsluitbaar
De deuren en 'ramen' zijn
geplaatst. Dankzij de
collecteweek, alle lieve donateurs
is het asiel van Chiripaina een stuk
veiliger geworden. Voor de
vrijwilligers een hele geruststelling
dat de honden in de nacht kunnen
worden opgesloten, de nieuwe
honden een eigen plek kunnen
krijgen en ze eerst kunnen
observeren hoe die in de groep
ligt.
Geweldig dat dankzij zoveel lieve
dierenvrienden we dit konden
doen, super bedankt iedereen.

Voerinzameling bij Ranzijn te Alkmaar

Wederom hebben de kanjers van Friends of Animals een topdag gedraaid. De mensen die langskwamen bij Ranzijn
tuin & dier hebben enorm GUL gegeven en er is weer enorm veel ingezameld. Het was weer een fantastische dag met
een mega mooie opbrengst.
We willen alle donateurs bedanken maar ook het personeel van Ranzijn en natuurlijk ons geweldig team. En waar
zouden we zijn zonder....www.goedkoopverhuur.nl.... nou wellicht nog bij Ranzijn met al de donaties. Maar wederom
werd belangeloos een super grote aanhanger aan ons uitgeleend zodat alle donaties meegenomen konden worden.
IEDEREEN SUPER BEDANKT !!!!!

Voorbereiding volgend transport

Na een succesvolle voerinzameling werd het voer naar de opslag gebracht. Peter en Brigitte zijn eerst nog langs een
aantal verzamelpunten geweest om die leeg te halen. Onze opslag stond al aardig vol maar met zo een aanhanger vol
is onze opslag nu bombol. Nanja en Esther kwamen helpen en ze hebben 3 pallets kunnen opbouwen.. Het is geweldig
om te zien hoeveel er weer gedoneerd is voor de dieren en wat zullen die straks genieten van alle goederen. Eind juni
zullen we de rest van de pallets opbouwen zodat het transport begin juli op weg naar Spanje kan gaan.

Hulp voor Carla en haar honden

Carla Ponzoni is op 3 december 2010 naar Spanje geëmigreerd. Ze was in Nederland docente bij een middelbare
school en had het hier prima voor elkaar. Haar doel in Spanje was en is zich in te zetten om dierenleed tegen te gaan.
Hiermee begon ze gelijk toen ze de Spaanse grond had betreden . Het aantal van straat gehaalde honden is gegroeid
tot 20 op het moment. Ze heeft geen werk, geen inkomsten en leeft van kleine donaties. Ze woont in een Urbanización,
een beetje berggebied dichtbij een dorp (Alberic). Het huis staat op een stuk grond van 1600 m2 en hier zijn verblijven,
een aantal kennels voor de honden gebouwd, de honden kunnen vrij rondlopen en sommige verblijven in huis.
Het allerbelangrijkste in haar leven zijn de honden. De organisaties die haar helpen bij adopties zijn REFUGIOCAN ( in
Valencia ), LUZ VERDE in Segorbe en LASA uit Sevilla. Helaas kunnen deze organisaties Carla niet verder helpen dan
de adopties, omdat elke organisatie zelf het water aan de lippen heeft staan.

Carla stuurde ons een noodoproep: Ik kan op dit moment niks anders doen dan hulp vragen...zonder baan, zonder
enkele subsidie kan ik niet meer verder gaan met mijn doel hier in Spanje. Dit is echt s ......! En ik zie geen verandering
op korte termijn. Het Rode Kruis geeft hier een voedselpakket om de 4 maanden !
Laatste huurtermijn (mei) heeft mijn broer voor me betaald. Mijn vader leeft van een minimum AOW in het buitenland.
Mijn moeder ligt in een bejaardentehuis in Uruguay. Ik kan geen hulp aan ze te vragen. Nu weet ik het echt niet meer
waar het geld vandaan moet halen ... Ik ontvang van vrienden uit NL een vast bedrag elke maand , nl 35 €, die ik voor
hondenvoer gebruik uiteraard !Mijn 20 honden eten elke maand voor 172 €
Elke vorm van hulp ..hoe dan ook is meer dan welkom. Carla wil gelijk duidelijk maken dat haar vraag om hulp voor de
honden is, ze kan zich prima redden ZONDER de 20 engelen die ze onder haar hoede heeft. De hulp die ze vraagt is
om deze honden te kunnen blijven helpen.
We zullen uiteraard Carla en haar 20 honden helpen. We zullen de honden opnemen in onze adoptie op afstand
programma en een aantal pallets met hulpgoederen haar kant op sturen.
We hopen dat jullie net als ons de ogen hier niet voor kunnen sluiten en samen met ons de honden van Carla helpen en
ondersteunen.

7 juli - Win mooie prijzen op de gezellige hondendag op 5 juli

Natuurlijk staat ook dit jaar Friends of Animals met een stand op de gezelligste hondendag van Nederland.
Dit jaar hebben we wederom een "Altijd Prijs" loterij waarin je kans maakt op fantastische prijzen en hebben we weer
een GEWELDIGE hoofdprijs!!
Maak kans op een lasergravure in natuursteen van jouw huisdier!!
Het bedrijf van der Meer Natuursteen stelt deze mooi prijs beschikbaar:
http://www.vandermeernatuursteen.nl/laser-gravures.html
De lasergravure is ongeveer 30 bij 30 cm en wordt gemaakt in graniet.
Verder zijn er op deze dag fantastisch leuke activiteiten te doen, zoals:
 Honden races


Dogfrisbee



Dog Dance wedstrijden



Hondenfotograaf



Gedragstherapie



Braderie voor mens en dier



En nog veel meer leuks, kijk op www.erkemederhondendag.nl

Adres: Erkemederweg 79, 3896 LB Zeewolde
Wij verwelkomen jullie graag op onze verkoop/loterij stand, tot dan!
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