
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                      
 
De voerinzameling bij EMTÉ in Dieren ging super goed. Lucy Siebenheller, Nanja Nijdeken en Els hebben heel veel 
donaties voor de honden en katten in Spanje in ontvangst mogen nemen. Ze hebben ook nog 66,20 euro ontvangen in 
de collectebus die we in ons voerproject potje hebben gestopt.  
 
Ook de voerinzameling bij Ranzijn in Alkmaar was succesvol 
 

                   
 
Brigitte Rijmers,Heidy Breed, Jolanda Stroosnijder,Ingrid Smid, Lisette Zomerdijk, Sharona v.v Eijk, Marie-Laure Royer, 
Karin Rolle zetten hun beste beentje voor en de hele dag liep op rolletjes dankzij de fijne samenwerking met de 
medewerkers van Ranzijn tuin & dier in Alkmaar! Ook de hulp en medewerking van Goedkoopverhuur is voor ons 
onmisbaar!  Daarnaast nog € 55,- in onze collectebus die we ook bij het voerproject hebben gedaan. 
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3 okt Voerinzamelingen in Dieren en Alkmaar 

http://www.goedkoopverhuur.nl/


Lieve mensen, donateurs, Émte, Ranzijn, super bedankt voor alles en uiteraard natuurlijk Peter Rijmers super bedankt 
voor het sjouwen van al die zware zakken honden- en kattenvoer! 
 
Dan een speciale dank aan Nienke (10 jaar) en Lonneke (9 jaar). Zij zijn langs de deuren gegaan om voer in te zamelen 
toen zij het persbericht van Friends of Animals in de krant hadden gelezen.  Wat een FANTASTISCHE MEIDEN!! 
Dank jullie wel, Lonneke en Nienke, wij worden blij van meiden zoals jullie! 
 

 
 
 

                              

Ondanks de erg dichte mist gingen de vrijwilligers 4 okt.  op weg naar Lelystad om een aantal pallets op te bouwen. Het 
voer wat is ingezameld in Alkmaar werd door Peter en Brigitte Rijmers gebracht. Een super grote aanhanger van 
Goedkoopverhuur volgeladen!!  Nanja Nijdeken had de auto bomvol voer, zelfs onder de stoelen lagen nog de blikken 
van de voerinzameling in Dieren. Karin Rollé, Monique in 't Veen waren ook afgeladen en er stond dus een hele bult 
goederen en voer klaar.  
 
Gelukkig hadden we ook hulp van Yvonne Sonny en met dit geweldig team hebben we 4 pallets kunnen opbouwen voor 
Masquechuchos. Protectora de animales. De pallets zijn 7 okt door het transport bedrijf opgehaald en werden 18 okt in 
Spanje afgeleverd. 

                 

Voorbereidingen transport Masquechuchos 

http://www.alkmaarsegarage.nl/


 
 

                            

18 okt zag een vrijwilliger van Canis y Felis een kleine kitten op de weg liggen, ze dacht dat hij dood was en wou hem 
van de weg pakken. Maar de kleine bleek nog in leven te zijn. Ze is met een rotgang naar huis gegaan om hem te 
warmen en een veilig plekje te geven. De kleine heeft de naam Yuki gekregen ( dappere ziel) en hij heeft de nacht 
overleefd wat niemand had verwacht.  

Kleine Yuki is naar de dierenarts geweest.  De dierenarts gaf aan dat Yuki een zware onderkoeling heeft gehad, geen 
spiermassa heeft en dat het arme ding een fikse kou heeft. Yuki is er zwak maar er is hoop want meneer heeft reuzen 
honger.... Er is speciaal voer gekocht voor de kleine, dankzij de donatie die we mochten ontvangen.. 

Kleine Yuki had het zwaar, heel zwaar maar een zeer sterke levenswil en knokte wat hij kon. De verbazing bij de 
dierenarts, de vrijwilligers en bij ons was ongelofelijk hoe kleine Uk zo snel kon herstellen. 
Meneer heeft de hele dag honger en eet als een slootgraver, hij krijgt praatjes en geniet van het leven wat hem is 
gegund en gegeven. Dankzij de steun die wij/jullie aan onze asielen in Spanje geven kunnen ze rakkertjes zoals Yuki 
redden. Dank jullie wel daarover, speciaal namens Yuki.  Meer foto’s van Yuki >>> 

 

Plaats je wel eens een bestelling bij Zooplus? Dan kun je ons gratis steunen. Van elke bestelling die via deze banner 
wordt gedaan, krijgen we 3 - 5%  provisie en zo kun je ons, de dieren helpen 

 

 
 
 

 

Yuki meer dood dan levend 

http://friends-of-animals.sosforum.net/t4587-kleine-yuki-vecht-voor-zijn-leven#36183
http://marketing.net.zooplus.nl/ts/i3326184/tsc?amc=aff.zooplus.23246.27142.6948&tst=!!TIMESTAMP!!


 
Dankzij de steun die wij mogen ontvangen kunnen wij het leven voor de dieren in Spanje een stuk aangenamer maken. 
Zo ook voor de katten van Chiripaina waar we een houten huis voor hebben gekocht. 

Het huis waar de katten van Chiripaina waren ondergebracht werd verkocht door de eigenaar en de katten moesten dus 
vertrekken. Er is overleg geweest met VillaFelis en Chirpaina mag gebruik maken van een stukje grond bij de opvang 
zodat daar de katten heen kunnen. 

                       

Het is met hekwerk dicht gemaakt en de bovenkant is gesloten en toen was het geld op. Voor de katten is een 
beschutting gemaakt van pallets en onze bigbags die we met het transport hadden meegezonden. Hier verblijven de 9 
katten van Chiripaina. Vijf zijn sociale katten, 4 zijn terughoudend en bange, verlegen katten. 

 

Maar toen kwam de regen.. met bakken uit de hemel en de boel staat blank. De katten hun beschutting is niet afdoende 
en ze hebben geen droge plek. De kattenbakken, voerbakken ..alles staat vol met water. 

 

Hulp voor de katten van Chiripaina 



Het was de eerste fikse regenbui na de zomer en de grond is nog erg droog. Gelukkig trok het water snel weg. We 
moeten nu in actie komen voor de grond verzadigd is en het water niet meer weg trekt en de boel blank blijft staan. 

Voor de katten van VillaFelis hebben we prachtige onderkomens gebouwd zodat die heerlijk warm en droog zitten. We 
kunnen deze katten van Chiripaina niet aan hun lot overlaten en ze onze rug toekeren. Ook zij zullen een warm, droog 
onderkomen van ons krijgen. 

Voor de Felv/FIV katten bij VillaFelis die apart zitten hebben we een houten huis gekocht die al dankbaar in gebruik is 
genomen. 

We hebben een soort gelijke huisje gekocht, wat kleiner voor de katten van Chirpaina zodat die deze herfst, winter een 
fijne plek hebben om te schuilen. De kosten voor dit houten huis waren 412 euro en dankzij de collecteweek die 
afgelopen jaar is geweest in Alkmaar en Heerhugowaard kunnen wij deze katten helpen. 

                  

 

                    

Het was een hele klus om het quarantaine hok op een pallet te plaatsen en naar Spanje te vervoeren maar het is gelukt. 
Het hok staat klaar voor gebruik bij Canis y Felis. Mochten er katten in quarantaine/de ziekenboeg moeten dan hoeven 
ze niet meer naar de dierenarts maar kunnen in de opvang blijven 

 

 

 

Quarantaine hok klaar voor gebruik 



   

Je hebt nog maar dagen de kans 
om super leuke items te scoren op 
onze veiling. Zaterdag 7 november 
om 20.00 sluit de veiling. Op de 
veiling prachtige items waaronder 
super mooie handmade items 
gemaakt door Isabel Cremers en 
Yvonne Sonny. Als je iets unieks 
zoekt dan kun je vast slagen op 
onze veiling. 

Neem eens een kijkje op onze 
veiling - 
https://www.facebook.com/grou
ps/1595075327477251/ 

We heten jullie daar graag welkom 

 

 

 

Op zondag 8 november 2015 kun je Friends of Animals vinden op De 
huisDierdagen. Karin en Brigitte zullen daar aanwezig zijn met een ALTIJD 
PRIJS loterij met fantastische prijzen en de hoofdprijs is een houtskooltekening 
van je eigen huisdier getekend door de welbekende kunstenares Paula 
Collewijn- The Art of Horses - Equine Artist - Paintings.  

De huisDierDagen is het één grote beestenboel in de TT Hall Assen. Van hond 
tot hamster en van kat tot konijn, er is van alles te vinden over jouw favoriete 
huisdier.  

Wil je meer weten over de verzorging, training en voeding van jouw huisdier? Dan mag je De HuisdierDagen echt niet 
missen!  

Vorig jaar tijdens de tweede editie kwamen er bijna 4.000 dierenliefhebbers naar de TT Hall, een geweldige start voor 
dit leuke evenement. Veel exposanten zijn er de komende editie weer bij, aangevuld met veel nieuwe stands waaronder 
dus Friends of Animals  Komen jullie ook?    http://www.huisdierdagen.nl/ 

 

 

 

 

 

                                                                   

            

 

 

 

Stichting Friends of Animals     

van Royenlaan 4       

8381 BP    Vledder 

Tel  Harriët (voorzitter)       06-53432966 

 

info@friendsofanimals.nl 

IBAN:  NL81 RABO 0108 444112             BIC : RABONL2U 

K.v.K – 01166505 

 

 

 

 

 

www.friendsofanimals.tegendierenleed.nl 

 

8 november huisDierdagen te Assen 

https://www.facebook.com/groups/1595075327477251/
https://www.facebook.com/groups/1595075327477251/
http://www.huisdierdagen.nl/
https://www.facebook.com/Friends-of-Animals-212105745609963/timeline/
http://www.friendsofanimals.tegendierenleed.nl/

