
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Belangeloos biedt Kunstenares Paula 

Collewijn een prachtige prijs aan voor 

onze verloting. We verloten een 

geweldig houtskooltekening van je 

huisdier (50 x 60 cm of 60 x 50 cm) ter 

waarde van € 250,-. 

 

Voor slechts 3,50 euro per lot kun je 

kans maken op deze prachtige prijs. 

 

De trekking zal plaatsvinden op 10 

november 2014 . De winnende 

nummers zijn de laatste 2 eindcijfers 

van de hoofdprijs van de staatsloterij.  

Hoe meedoen? 

Stuur een mail naar info@friendsofanimals.nl en geef de nummer(s) door waar je mee wilt spelen. Deze nummers worden voor je 

gereserveerd. Na ontvangst van de betaling worden de nummers aan je toegewezen. 

 

De lijst met openstaande nummers >>>>>> 

 

Wie we zijn, wat we doen is bij iedereen bekend. Maar wie zijn de mensen achter Friends of Animals. We hebben een geweldig 

team met mensen die zich belangeloos voor de dieren inzet. Ze hebben een gouden hart voor mens en dier en niets is hun te gek 

om de dieren een beter leven te geven.  

Het zijn niet zo maar vrijwilligers binnen een stichting, het zijn de mensen die Friends of Animals 

maken/ dragen 

We willen graag dit gouden team aan jullie voorstellen. Elke maand komt er iemand aan het 

woord en zullen we haar of zijn verhaal plaatsen. Zo leren jullie de mensen achter Friends of 

Animals kennen. 

 

 

FRIENDS OF ANIMALS 

Verloting 
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief sept/okt 2014 

     
 

Wie is Friends of Animals 
 
 

mailto:info@friendsofanimals.nl
http://friends-of-animals.sosforum.net/t4211-verloting-prachtige-houtskooltekening-van-paula-collewijn-trekking-10-november


 
Hoi allemaal, 
  
Mijn naam is Karin Rollé en sinds twee jaar enthousiast 
vrijwilligster bij Friends of Animals. Ik ben vanaf mijn 
17

e
 actief in het vrijwilligerswerk en dan uiteraard 

alleen het vrijwilligerswerk dat gericht is op 
dierenwelzijn. 
 
Van het schoonmaken van kattenverblijven in een asiel 
ben ik doorgerold naar het plaatsen van katten en heb 
ik ook nog enige jaren deel uitgemaakt van het bestuur. 
Vervolgens heb ik nog bij de egelopvang gewerkt; als 
voorlichter van Varkens in Nood op markten gestaan en 
voor CIWF handtekeningen verzameld tegen 
dierenleed.  
  
Twee jaar geleden kwam ik per toeval een advertentie 
van Brigitte Rijmers tegen op Buurtlink Alkmaar. Zij 
zocht hulp/vrijwilligers bij een voedselinzameling bij 

Ranzijn. Het leek me ontzettend leuk om te doen en ik heb me dan ook meteen aangemeld.  
 
Sindsdien ben ik ‘erbij’ . Tot nu toe zijn de voedselinzamelingen een groot succes en ik krijg daar heel veel energie en voldoening 
van! Ook omdat je weet dat het zo ontzettend nodig is en heel goed terecht komt.  
Naast de voedselinzamelingen wilde ik toch meer doen voor FOA en bleek ‘verzamelpunt’ het beste te passen. Ik werk fulltime en 
dan is het handig wanneer je zelf de afspraken kan plannen om spullen op te halen.  
Ik ben nu een jaar verzamelpunt en ik verbaas me er nog steeds over hoe gul mensen doneren. 
Ik hoop dat er nog vele voedselinzamelingen, collectes en andere acties volgen zodat we zoveel mogelijk honden en katten kunnen 
helpen.  
  
O ja, ik ben 47 jaar en heb vijf katten. 
  
Groetjes, 
Karin 
 

 

Onze adoptie op afstand project kunnen jullie allemaal en we horen vaak dat de mensen het heel moeilijk vinden om een hond of 

kat uit te kiezen en geen keuze kunnen of willen maken. 

We starten een nieuw project -  sponsoring van een asiel/afdeling. Dit kan bv de kittenafdeling van Khatucai zijn,  een 
maandelijkse ontworm kuur voor de honden van Masquechuchos… enz.  In de loop der tijd zullen al onze asielen aan dit project 
worden toegevoegd. 
 

   
 
Khatucai vraagt hulp voor de kitten afdeling:  Weken geleden was het jonge kittengedeelte leeg. In dit gedeelte komen de kittens 
die minder afhankelijk zijn van hun moeder maar wel hun moeder nog nodig hebben. Ze blijven daar tot ze volledig onafhankelijk 
zijn van hun moeder en ze klaar zijn voor de groep met de oudere kittens.   
 
Op dit moment leven er rond de 30 jonge kittens in het jonge gedeelte. Er wachten nog een heel aantal jonge kittens en hun 
moeders in het quarantaine gedeelte om ook naar dit gedeelte te mogen. Daarnaast is er een wachtlijst van jonge kittens die op 
plekken leven waar ze niet kunnen blijven.  

Nieuw - Sponsoring van een asiel/afdeling 
Sp 
 



De toestroom van kittens gaat maar door. Daardoor is er nu een te kort aan kittenvoer, medicijnen, voedingssupplementen, 
vitamines en beddenonderleggers die in de benches gebruikt worden.  
 
Dit jaar zijn er tot nu toe rond de 100 katten naar de opvang gekomen.  De kittens die bij Khatucai komen hebben een weerstand 
van nul… en met supplementen, vitaminen , wordt geprobeerd hun immuunsysteem op te krikken en dat maakt de kittenafdeling 
tot de duurste afdeling bij Khatucai Als sponsor help je mee dat de kittens alles kunnen krijgen wat ze nodig hebben om te kunnen 
volgroeien. 
 
Masquechuchos: In het asiel van Masquechuchos verblijven ongeveer 250 honden. Een goede ontworm kuur krijgen de honden 
niet omdat dit gewoon te duur is. 
 
Maar meerdere honden werden ziek, vielen ontzettend veel af en waren ernstig besmet met wormen. We hebben in maart 2014 -  
€ 1027, - overgemaakt zodat er een intensieve ontworming bij de honden kon plaatsvinden. 
 

   
 
Maar helaas zijn er nog steeds honden met een ernstige worm besmetting. De dierenarts adviseerde om toch te proberen de 
honden elke maand te ontwormen. Dan niet op de intensieve manier zoals we in maart hebben gedaan met een 5 daagse kuur 
maar het kan dan volstaan met slechts 1 tablet per behandeling. 
 
We hebben een apotheek in Spanje gevonden die deze pillen wil maken in hun eigen laboratorium. We betalen dan 0.45 ct per 
stuk, (1 tablet voor 10 kg) Uitgerekend zou er € 180, - per maand nodig zijn om alle honden de maandelijkse worm kuur te geven. 
 
Afgelopen september kreeg Masquechuchos te maken met een aantal zieke honden die het parvo virus hadden. Ondanks 
vaccinatie, ontworming als ze aankomen in het asiel. Het is niet effectief omdat het immuun systeem al verminderd is door de 
wormen en dit ze erg kwetsbaar maakt voor het parvo virus. 
 
Het is een vicieuze cirkel…. en met een goede, maandelijkse ontworming  zal hun weerstand sterker zijn om dit aan te kunnen. 
 
Voor dit project zoeken we sponsors.  Helpen met financiële steun zodat de honden hun maandelijkse ontworm tablet kunnen 
krijgen. Het doel is 180 euro per maand en we hopen dat met vele sponsors dit gehaald kan worden. 
 
Meer informatie over dit project kun je lezen op ons forum -  http://friends-of-animals.sosforum.net/f81-sponsoring-aan-een-
asiel-afdeling 
 
 
 

 
Dankzij de vele donaties konden we 
in de maand sept, okt 1000 euro naar 
Canis y Felis overmaken.  Hier is 
materiaal voor gekocht en zijn de 
metselaars van betaald.   
 
De complete verslagen kun je vinden 
op het forum.  
 
Verhogen van de muur, afsluiten met 
windbreek gaas, dichtmaken van de 
veranda, tussenmuur plaatsen, 
hondenhokken metselen....>>>>>> 

 

 

Canis y Felis 
Sp 
 

http://friends-of-animals.sosforum.net/f81-sponsoring-aan-een-asiel-afdeling
http://friends-of-animals.sosforum.net/f81-sponsoring-aan-een-asiel-afdeling
http://friends-of-animals.sosforum.net/f48-canis-felis


Voor de honden prachtige goed geïsoleerde 

hokken, bijna is nu alles klaar.  

 

In de week van 20-25 okt komt de dierenarts 

helpen. Ze gaat de zeer moeilijke katten verdoven, 

gelijk dan vaccineren, anti vlo middel geven en in 

deze toestand kunnen de moeilijke katten zonder 

stress overbracht worden naar de nieuwe opvang. 

Als alles mee zit en goed gaat dan zijn alle dieren in 

het weekend 26 oktober over in de nieuwe opvang. 

 

 

 

Elke dag moeten de voerbakjes van de honden en katten 

gevuld worden. Niet een paar voerbakjes maar buiten de 

opvangen zijn er over de 450 honden en meer dan 200 

katten die dagelijks gevoerd worden door de organisaties. 

Dankzij onze voerproject konden we € 452,32 en is er een 

hele pallet voer voor gekocht. Nico en zijn vriendjes hun 

bakje kan weer gevuld worden dankzij alle donaties aan dit 

project. Dank je wel lieve donateurs 

 

 

 

 

 

GoedkoopVerhuur in Alkmaar en Zaandam 

Wanneer er grote partijen voer opgehaald moet worden of hulp nodig is bij onze voedselinzamelingen kunnen wij altijd op de 

grote aanhanger rekenen van dit mooie bedrijf! 

 

 

 
Schilderijen, Tekeningen & Sculpturen van Dieren, waaronder Paarden, Honden & Katten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voerproject 
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Kunstenares Paula Collewijn vertelt: 
Sp 
 

 

 

http://goedkoopverhuur.nl/


Ik ben een gedreven kunstenares, geboren in 1978 te Naarden, met een sterke passie voor dieren en een diep geloof in een 
Universele energie waar wij allen over beschikken, waar wij allen mee verbonden zijn.  Noem het spiritueel, oftewel omgaan met 
onze intuïtie. Vrij zijn van binnen ontketent ons hart, en geeft er een vertrouwen voor terug.  Een vertrouwen en rust om het leven 
te aanvaarden zoals het is met de beste intentie de weg te volgen.  
 
Met mijn werk wil ik spreken namens de Dieren, via een tekening, een schilderij of een sculptuur.  
~ Souls of Art ~, is de beschrijving van het werk dat ik maak.  
 
~ The Art of Horses ~ is de benaming voor de collectie werken geïnspireerd op Het Paard (zie mijn website: 
www.theartofhorses.nl) en ~The Art of Cats ~ is de benaming voor de werken geïnspireerd op De Kat. 
 
Dieren zijn enorm waardevol in ons leven. Zij kunnen ons, als we er voor openstaan, helpen om beter inzicht in ons Zelf te krijgen. 
Zij kunnen ons bewust maken van onze onbewuste patronen.  
 
Dieren leven in het  Nu, niet het verleden, niet de toekomst, het Nu. Zij staan direct verbonden met de essentie van het leven zelf. 
Dit kunnen wij van hun leren.  
 
Door het tekenen, schilderen en beeldhouwen van dieren wil ik hun essentie naar onze mensenwereld brengen, en laten 
doorwerken.   
 
Wat ik wil uitspreken met mijn werk, is voor de aanschouwer een vraagstuk, of een stap naar de herkenning of een gehele 
herkenning. En met heel mijn hart hoop ik dat dit grootschalig wordt herkend en dat het meer en meer beweging zal brengen in 
ons bewustzijn.  
 
Dit is mijn bijdrage, zoals ik voel dat het bestemd is. Uit te voeren  middels mijn grote passie, voor Dieren en liefde voor het 
Artistieke vak.   
 
De website waarop mijn werk te bezichtigen is: www.paula-collewijn.nl  
Voor informatie omtrent de mogelijkheden en prijs voor het laten maken van een portret van uw dier kunt u een email met foto’s 
sturen naar:  
info@paula-collewijn.nl                                                                    
 

Paula Collewijn  
 

     

 
 
 
 

Een geweldig team van vrijwilligers zullen op zaterdag 25 oktober de eerste pallets met hulpgoederen weer opbouwen. Ons 

volgend transport gaat naar een nieuw asiel die we in de toekomst zullen gaan helpen met transporten van hulpgoederen. In 

onze volgende nieuwsbrief stellen we hun aan jullie voor 

 

 

http://www.paula-collewijn.nl/


 
28 sept voerinzameling te Roermond 
 
Een team van Friends of Animals stond 28 sept bij Diervoordeel en AHXL 
Retailpark te Roermond om zoveel mogelijk voer voor onze dieren in te 
zamelen. Het ging moeizaam en het was een zware dag maar mede 
dankzij de geweldige donatie van  
 
Diervoordeel konden ze deze dag afsluiten als een groot succes. Niet 

alleen ging het team met een lading voer naar huis maar ook de collectebus was goed gevuld. Maar liefst € 139,90 
was gedoneerd en wat kunnen we hier een voer voor kopen voor de dieren. 

 
4 okt Voerinzameling te Tiel  
 
 Marleen en Nicole hielden een voedselinzameling voor Friends of animals bij Pets 
Place Tiel en Emte! Dankzij deze geweldige samenwerking hadden ze een gezellige 
dag , leuke lieve en warme reacties ontvangen en ... een heleboel voer voor de 
dieren mogen ontvangen. Ook de collectebus werd goed gevuld want maar liefst 
74 euro is opgehaald. >>>>>> 

 

4 okt Voerinzameling te Alkmaar 

De samenwerking met Ranzijn tuin & dier was wederom weer geweldig 
waardoor ons geweldige team van Friends of Animals zoveel mogelijk voer op 
konden halen vandaag ! Ook heeft Ranzijn Alkmaar een gigantisch mooie 
donatie gedaan! 
 
Dankzij Karin Rollé, Heidy Breed, Sharona van der Eijk, Marjon Laman, Adry 
Lobry en Brigitte Rijmers hebben ze een fantastisch resultaat voor de dieren 
neergezet. 
 
Maar we hebben een groot probleem als Goedkoopverhuur Alkmaar & 

Zaandam ons niet zo helpen met zo'n MEGA aanhanger want met zo'n Mega resultaat hebben we die wel nodig! 
 
De mensen die vergeten waren om voer te halen hebben onze donatie pot gevuld en in totaal hebben ze ook nog 
eens € 70,30 op mogen halen.  >>>>>> 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Stichting Friends of Animals     

van Royenlaan 4       

8381 BP    Vledder 

Tel  Harriët (voorzitter)       06-53432966 

 

info[at]friendsofanimals.nl 

IBAN:  NL81 RABO 0108 444112             BIC : RABONL2U 

K.v.K – 01166505 

 

 

 

 

 

www.friendsofanimals.nl 

 

 

Alvast even noteren 

Kerst inkopen doen bij Friends of Animals  - Start veiling op Facebook - 23 nov t/m 8 dec 

 

Opbrengst voor de dieren 

 

http://friends-of-animals.sosforum.net/t4213-4-okt-voerinzameling-pets-place-emte-te-tiel#33722
http://friends-of-animals.sosforum.net/t4214-4-okt-voerizameling-ranzijn-tuin-en-dier-te-alkmaar#33723
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