
 

  

 

 

 

 

 

 

 
Hij heeft even op zich laten wachten, maar hier dan toch de nieuwsbrief van Friends of Animals. We kunnen 
gelijk geweldig nieuws met jullie delen en dat is dat Heleen ons team is komen te versterken en de 
nieuwsbrieven op zich gaat nemen. Vanaf november zal onze 2 maandelijkse nieuwsbrief door Heleen verzorgd 
worden en jullie zullen dus met regelmaat weer onze nieuwsbrief ontvangen.  

 
 

                                         
 
Op 3 oktober organiseren we 2 voerinzamelingen voor onze honden en katten in de asielen en we hopen dat we heel 
veel voer voor hun mogen ontvangen. 
 
Op 3 oktober staan Lucy Siebenheller, Nanja Nijdeken en Els bij EMTÉ  Diderna 44, te Dieren 
 
Ook zal een team een voerinzameling houden bij Ranzijn in Alkmaar. Brigitte Rijmers, Heidy Breed, Jolanda 
stroosnijder, Sharona van der Eijk, Ingrid Smid, Lisette Zomerdijk, Marjon Laman-Delchambre en Karin Rollé.  
 
Ons team zal klaar staan om alle donaties in ontvangst te nemen. Kom dus allemaal op 3 oktober a.s tussen 9.00 en 
17.00 uur bij 1 van onze inzamelingen 

 

Dankzij ViaPrint kunnen wij printen wat we willen! 
Promotiemateriaal, visitekaartjes, flyers wanneer we een actie 
hebben, het is ontzettend belangrijk om dit te hebben. 

En dankzij ViaPrint kunnen wij onbezorgd printen door de 
sponsoring van cartridges en papier. 
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3 okt Voerinzamelingen in Dieren en Alkmaar 

 

http://www.viaprint.nl/index.html


 

                                      

Alvast iets om in de agenda te zetten. Onze jaarlijkse veiling gaat dit jaar iets vroeger van start en gaat los op 24 
oktober. De veiling sluit op 7 november om 20.00. Dit jaar mooi op tijd zodat iedereen de items voor de 
decembermaand al in huis heeft. We zullen op 23 oktober de link waar onze veiling is, plaatsen op onze website. 

 

 
 
Dekens, mandjes, handdoeken.. in de opvang wordt wat gewassen en zonder 
wasmachine kunnen ze echt niet. En toen begaf de wasmachine het van Canis y Felis.. 
een drama want de bult wasgoed was mega en met zoveel dieren, smeerpoetsen... 
wordt de bult alleen maar groter. Dit alles met de hand wassen is niet te doen. Een 
nieuwe wasmachine?? tja.. Geld!!! 

Gelukkig konden wij dankzij onze donateurs de nota voor hun betalen zodat er een 
nieuwe wasmachine bezorgd kon worden. 

Nu kunnen ze weer wassen en kunnen de honden en katten op schone frisse dekentjes 
liggen. 

 

 

 
 

We verloten deze keer een Zoku Slush Shake Maker 
en een Zoku Quick Pop™ Maker  Maak nu je eigen 
(vegan) shake's en ijsje, vers fruit... vers geperste 
vruchtensappen of met soja melk, soja yoghurt, 
noten, alles is mogelijk, je kunt hiermee gezonde 
verantwoorde shakes en ijsjes maken. Gebruik je 
fantasie en creëer heerlijke tussendoortjes 

Voor slechts 2,50 euro per lot kun je kans maken op 
deze Zoku set. De trekking zal plaatsvinden op 10 okt 
2015 

Voor meer informatie en de lotnummers kijk op - 
http://friends-of-animals.sosforum.net/t4564-verloting-

trekking-10-oktober-zoku-slush-shake-maker-en-een-quick-pop-maker#35937 

 

 

Veiling op facebook 

Kleine wasjes, grote wasjes 

Nieuwe verloting – Trekking 10 okt 

http://friends-of-animals.sosforum.net/t4564-verloting-trekking-10-oktober-zoku-slush-shake-maker-en-een-quick-pop-maker%2335937
http://friends-of-animals.sosforum.net/t4564-verloting-trekking-10-oktober-zoku-slush-shake-maker-en-een-quick-pop-maker%2335937


 

 
Een zieke kat bij Canis y Felis apart zetten is bijna niet mogelijk. De katten 
kunnen overal komen en er is niet echt een ruimte die je kunt afsluiten. In 
de meeste gevallen gaat de zieke kat ook naar de dierenarts en verblijft 
daar de periode zodat het diertje apart kan zitten. Dit brengt uiteraard de 
nodige kosten met zich mee. We kregen de kans om dit geweldige hok te 
kopen en dankzij de collecteweek van Alkmaar/Heerhugowaard konden 
we deze aanschaffen voor Canis y Felis. Het hok is inmiddels gearriveerd 
in Spanje. 

 

 

In september hebben we een gedeelde transport verzonden naar Spanje. 6 pallets met hulpgoederen voor de honden 
naar Canis y Felis incl de quarantaine hok. Villa Felis had in mei al 2 pallets ontvangen en in september hebben we nog 
2 nagezonden. 

De vrijwilligers in Spanje konden hun geluk niet op. Victoria van Villa Felis schreef ons dat het zo een rust geeft omdat 
ze nu maanden geen zorgen hoeven te maken om het voer. Wetende dat de katten hun eten kunnen krijgen en er is 
een zware last van haar schouders gevallen. Iedereen namens Victoria van VillaFelis en Mayte en olga van Canis y 
Felis super bedankt! 

 

 

Quarantaine hok  

Transporten 



 

             

Lieve zegelspaarders en niet zegelspaarders 

Een tafel vol zegeltjes? Stukjes papier? Isabel besteed heel wat uurtjes per dag er aan om alles uit te zoeken en te 
plaatsten op marktplaats. Zegeltjes worden gespaard en we praten over tienduizenden die geknipt moeten worden en 
geplakt. Mega veel werk en is het zinvol om dit te doen? 

De AH plaatjes actie was echt een klapper en Isabel had elke dag wel het zweet op het voorhoofd en besteed er heel 
wat uurtjes per dag aan. De verkoop ging mega goed…zo ook de opbrengst. 

De laatste maanden is er zoveel verkocht dat post.nl ons dankbaar kan zijn want we hebben gezorgd dat ze een mega 
omzet hebben gedraaid deze maanden. Maar ..waar doen het voor? Waar doet Isabel het voor? 

Onze transport gaat deze keer naar Badajoz en Cadiz, de transporten zijn mega duur en kost deze keer € 1331,- Isabel 
zat te wippen op haar stoel want ze had een geweldige verassing voor ons in petto. Maar liefst een mega bedrag van € 
1164,83 zat er in de pot van de verkoop van de zegeltjes, kaartjes en alle andere acties. 

Wij kunnen het transport betalen van het zegeltjes geld en hoeven maar 166,17 bij te leggen. Dit is zo geweldig dat van 
zegeltjes geld gemaakt kan worden. Geld waarmee wij weer geweldige dingen kunnen doen voor de dieren in nood. 
Zegeltjes, acties… het is gratis en op die manier kun je onze dieren/asielen dus ook helpen. 

Wij kunnen nu zeggen dat het transport met 8 pallets naar Spanje is gegaan dankzij al die lieve spaarders die hun 
zegeltjes, kaartjes enz naar Isabel opsturen. 

SUPER BEDANKT !!! 

Ook willen we graag Isabel bedanken voor al het werk wat ze er mee heeft en al haar tijd en energie hier in steekt, TOP 
MEID, hartstikke bedankt!!! Het is echt zo super dit en nogmaals iedereen super bedankt voor jullie hulp en steun. 

Mocht je ook willen helpen met zegeltjes en of andere artikelen van de acties, neem dan even contact op met 
isabel@friendsofanimals.nl 

 

Wat een TOPTEAM ! Niet alleen de kanjers van Friends of Animals : Karin Rollé, Heidy Breed, Ingrid Smid en Brigitte 
Rijmers maar ook al het personeel van AH op het Geert Groteplein in Alkmaar.  

Want de samenwerking was perfect vandaag en daarom hebben we 19 VOLGEPROPTE DOZEN mogen ophalen. 
Karin en Heidy hebben elke gaatje in de bananendozen benut om hier voer in te proppen, dus elke cm van de doos is 
gebruikt.  

Ook hebben ze nog € 24,25 in onze collectebus mogen ontvangen, dus met andere woorden, een TOP OPBRENGST 
voor de dieren in nood en dit allemaal dankzij de gulle gevers.  

Dank voor alle lieve opmerkingen die zijn gegeven, dank, dank, dank jullie wel namens het hele team van Friends of 
Animals. 

Spaarpunten, zegeltjes 

5 sept was er een voerinzameling bij Albert Heijn Geert Groteplein te Alkmaar 
 



              

 
 
30 sept  -  totaal in voerproject potje € 231,27 

    

Augustus - 100 kg kattevoer voor Aurora. We hebben via zooplus 100 kg kattenvoer ( 172,81)  laten bezorgen bij 
Aurora zodat ze even de zorg om het geld voor het voer niet heeft en een tijdje vooruit kan. 

juli - Canis y Felis kreeg opeens de zorg over 18 pups die voor hun deur waren gedropt. De kosten waren mega, 
inentingen, wormkuur, chip., straks de castraties en sterilisaties nog...  We hebben 100 euro uit het voerproject potje 
naar hun overgemaakt waar puppy melk en voer van is gekocht. 

Mei  - Kira weegt 41 kg en hoort 31 kg te zijn. Er is bloedonderzoek bij haar gedaan en het blijkt dat Kira een trage 
schildklier heeft (ook wel Hypothyreoïdie genoemd) Ze krijgt nu medicatie hiervoor maar deze dame moet ook speciaal 
voer in het vervolg, lightvoer. Dankzij het voerproject potje ( € 92,91)  hebben we  light voer besteld en een klein doosje 
light snacks.  

Mei - Gallego werd ziek en is naar de dierenarts gebracht.  Het bleek dat hij nierproblemen heeft en moest een paar 
dagen bij de dierenarts verblijven. Gallego is nu weer terug bij Masquechuchos en het gaat gelukkig goed met hem. 
Gallego moet wel nu de rest van leven speciaal dieetvoer om zijn nieren/urinewegen te ontzien.  Hill's Feline CD. 
Dankzij het voerproject konden we 10 kg Hill's Feline CD  ( € 77,61) bestellen voor Gallego en dit laten verzenden naar 
MC 

Feb- 480 kg honden en 100 kg kattenvoer voor Aurora en Antonio 

Elke dag moeten de voerbakjes van de honden en katten gevuld worden. In de opvangen/asielen zijn er over de 450 
honden en meer dan 200 katten die dagelijks hun eten graag willen. Buiten de dieren in de asielen om worden ook 
kattenkolonies en zwerfhonden van voer voorzien. 

Voerproject 



Daarom hebben wij het voerproject opgestart zodat in geval van nood hier een beroep op kan worden gedaan en de 
dieren niet zonder eten komen te zitten.  

Als we genoeg geld bij elkaar gespaard hebben kopen we het voer in Spanje en laten dit bezorgen bij de organisaties. 
Op die manier wordt er geen geld verspild aan transportkosten en komt alles ten goede aan de dieren. 

Als u een donatie wilt doen kunt u uw bijdrage overmaken op  bankrekeningnr 1084.44.112 t.n.v Friends of Animals te 
Vledder o.v.v Voerproject 

U kunt ook sponsor worden van het voerproject. Met een eigen gekozen bedrag kunt u maandelijks voer doneren en zo 
meehelpen dat het voerbakje van de dieren gevuld wordt met goed voedsel. Wilt u sponsor van het voerproject worden? 
Klik hier om het formulier te openen. 

 
Hoe wordt Aurora opgewacht door de honden als ze naar de opvang komt? Zo dus... dolblij zijn de honden als Aurora 
komt en ze begroeten haar met kusjes, met heerlijke modderpoot afdrukken, een mooiere welkom kun je je niet wensen 

 

 
 
We kunnen onze site, nieuwsbrief en facebook vol zetten met foto’s van honden en katten die 
mishandeld zijn. Gewond, vol met wonden.. vel over been, meer dood dan levend.  Deze foto’s 
passeren dagelijks ons netvlies en ja dat is wat met regelmaat in Spanje gebeurd. Wij kiezen er 
voor om jullie te laten zien wat wij doen om deze dieren te helpen en tonen de hulp die wij deze 
dieren geven.  
 
Vindt je ook dat wij dit fantastische werk voor de dieren in nood moeten blijven 
voortzetten?  ….. Zonder steun van donateurs is dit niet mogelijk.   

Help ons helpen en wordt donateur.  Voor  € 1,25 per maand of € 15,- (meer mag natuurlijk ook) per jaar ben je al 
donateur van Friends of Animals. 

Daarmee zorg je samen met ons dat de dieren in Spanje op onze zorg kunnen blijven rekenen. 
Aanmelden?  Klik hier >>>>          of stuur een mail naar info@friendsofanimals.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 

 

 

 

 

http://www.live.cloudformz.com/C-201202062217487976-201202062217486448/
http://www.live.cloudformz.com/C-201202071251247422-201202071251241174/
https://www.facebook.com/Friends-of-Animals-212105745609963/timeline/
https://twitter.com/FoaAnimals
http://www.friendsofanimals.tegendierenleed.nl/

