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F RIENDS OF A NIMALS

BELANGRIJK !!!!!!!!!!!
Op de achtergrond zijn we 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/
VEILING

VEILING - Onze veiling sloot maandag 8 dec om 21.00
uur. Ook deze keer was het weer een gezellige veiling met
prachtige items. Er is goed op de items geboden en in
onze volgende nieuwsbrief zullen we de definitieve
opbrengst van de veiling bekendmaken.

Wie is Friends of Animals – De vrijwilligers
Hallo allemaal,
Mijn naam is Dorien Jansen, Ik ben pas als vrijwilliger van FoA actief; ik
plaats advertenties voor spullen/goederen voor de asielen en ga naar
plaatselijke dierenwinkels en dierenartsen om medicatie, voer etc. in te
zamelen. Mijn eerste succesje is binnen: op één van mijn advertenties
reageerde een mevrouw die heel veel, en vooral mooie en bruikbare
spullen heeft gedoneerd. Dat motiveert natuurlijk.
Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen om de omstandigheden in
buitenlandse asiels te verbeteren. Ik heb het zelf ervaren, door er te zijn,
hoe de honden en katten onder vaak slechte (hygiënische)
omstandigheden moeten leven.

50% Aktie - Elke donatie wordt met 50% vermeerderd

Gezocht lichtpuntjes

De dieren in de opvang/asielen krijgen hun eten, drinken en medische zorg waar nodig is. Niet dat dit altijd lukt want soms moet
een behandeling uitgesteld worden omdat er geen geld is.
De maandelijkse onkosten zijn mega hoog en onze asielen maken zich grote zorgen omdat hun inkomen niet toereikend is om alle
kosten te dekken. De verkoop van eigen gemaakte spulletjes loopt slecht in de wintermaanden waardoor ze deze inkomsten ook
nog mislopen.
Er komen schulden, bestaande schulden lopen op
Slapeloze nachten.. hoe betalen we volgende maand de huur, hoe betalen we het voer en die hond of kat moet eigenlijk
gesteriliseerd worden maar we wachten nog even een maandje misschien dat het volgende maand iets beter met de financiën
gaat

De dieren voelen dat de vrijwilligers gespannen zijn, ze voelen de angst en ze maken zich grote zorgen om de verzorgers die hun zo
veel liefde en zorg geven. Chayanne, Mikesh, Golfo, Thor, Aisha, Yoshi, Pequita trekken aan de nood bel en vragen hulp voor hun
verzorgers om hun een handje te helpen die zware last die ze meedragen iets te verlichten.
Een kleine donatie is een lichtpuntje... vele kleine donaties kunnen een donkere lucht verlichten.
We vragen namens Chayanne, Mikesh, Golfo, Thor, Aisha, Yoshi, Pequita en alle andere honden en katten, hulp voor de asielen in
Spanje.

Wil jij een lichtpuntje zijn?
Samen kunnen we deze donkere nacht licht geven, vele lichtpuntjes die onze asielen verlichten.

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 loop t /m 31 dec.

Voor elke donatie straalt een sterretje op deze afbeelding, we hopen dat er vele lichtjes aan de lucht mogen verschijnen.

29 november - Voerinzameling in Alkmaar
Samenwerking maakt sterk!
29 november hebben we weer een
voedselinzameling gehad bij Albert Heijn in
winkelcentrum de Hoef in Alkmaar.
Door alle publiciteit en de samenwerking van alle
medewerkers van Albert Heijn was het weer een
enorm succes voor de dieren.
Warme reacties, gulle giften van voer,geld en lieve
woorden mochten Karin Rollé en Brigitte Rijmers
weer in ontvangst nemen.
In totaal zijn er 24 bananendozen (ongeveer 2 kuub)
aan honden en kattenvoer opgehaald en 49 euro
gedoneerd in de collectebus.

Het gehele team van Friends of Animals wil dan ook alle medewerkers van Albert Heijn en alle gulle gevers enorm bedanken.
Collectanten gezocht voor Alkmaar en Heerhugowaard

In de week van 23 t/m 28 februari 2015 houden wij onze collecteweek.
Woon jij in de buurt van Alkmaar of Heerhugowaard en heb jij een uurtje over om te collecteren, meld je dan snel aan! Of ken
je iemand die in deze omgeving woont, vraag of hij/zij zich wil opgeven.
We kunnen alle hulp gebruiken om zoveel mogelijk geld op te halen voor deze rakkers in nood.
Wil je meer informatie of wil je je opgeven?
Alvast ontzettend bedankt!!

Mail dan naar Brigitte: brigitte@friendsofanimals.nl

In het zonnetje

Aura is uit het park van Guareña opgehaald. De vrijwilligers van Chiripaina werden gewaarschuwd door een aantal jongeren die de
hond hoorden schreeuwen en zagen dat ze alleen was. Toen de vrijwilligers naar het park gingen om te kijken zagen ze de hond
schreeuwend van de pijn met haar staart in erg slechte staat liggen.
Ze moest meteen naar de dierenarts voor een spoed operatie en daar hebben ze de staart geamputeerd omdat het in een hele
slechte staat was. Aura zoekt nog een fosterbaasje die haar financieel op afstand adopteert, dit kan al voor € 5,00 per maand
Meer informatie over adoptie op afstand kun je vinden op onze website

Cojita is een poes van 14 jaar oud. Ze leefde in Madrid op
straat bij een kattenkolonie.
Ze zagen kans haar te vangen en ze is bij Canis y Felis terecht
gekomen. Cojita is gecasteerd maar bij bloedonderzoek bleek
ze FIV positief te zijn.
Cojita leeft nu samen met Ruso, Dylan en Rayo. Cojita is
verwilderd en laat zich niet aanraken of aaien. Victoria
verwacht dat het met tijd en geduld gaat veranderen.

Up to date blijven en geen bericht van ons missen? Volg ons op
Facebook - Vergeet ons niet te volgen en meldingen ontvangen
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