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Beste Nieuwsbrieflezers,

Hierbij weer een nieuwsbrief in pocketformaat met een update
over de laatste ton actie !

• Een enorme slok op de flinke borrel.......
• Nog even volhouden, nog even doorgaan..... Het einde is in zicht!!
• Een heuse glossy voor kattenvrienden en kattenvriendinnen!
• Adopteer een dier
• Colofon
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Een enorme slok op de flinke borrel.......
U heeft het gezien we hebben ruim het eerste kwart binnen van de benodigde € 100.000,- . De
eerste echte mijlpaal is gehaald.
Maar er is op dit punt nog meer en ook geweldig goed, nieuws: Alice kreeg eerder deze week een
wel heel opzienbarend telefoontje. Een stichting, die niet met naam genoemd wilde worden, zegde
een bedrag van.... € 25.000,- toe. Dat is inmiddels binnen. En PAF, daarmee zitten we dan nu al
over de helft. Zo snel kan het gaan, vijftig duizend euro in vijf weken.....
We houden goede hoop dat we snel ook de tweede helft binnen zullen hebben. Zeker wanneer u

allemaal blijft doorgaan op de ingeslagen weg van hoort, zegt én doneert het voort!
Dank dank dank aan deze geweldige stichting en aan u allen voor de andere helft die zeker op tijd
zal komen.
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Nog even volhouden, nog even doorgaan..... Het einde is in zicht!!
Er zijn inmiddels al zo'n 400 katten over naar Almere. Nog even een weekje flink doorvangen en
dan zullen alle buitenkatten zijn overgehuisd. Eind week 47 zal het gas en electrisch aangelegd
zijn. Een vaste telefoonaansluiting? Gaan we niet doen, want dat kost maar liefst een drie met vier
nullen... Mobiel blijven we gewoon bereikbaar op hetzelfde nummer. Lekker makkelijk voor
iedereen. U hoeft geen nieuw nummer in te programmeren en wij hoeven niet overal te gaan
vertellen dat we een ander nummer hebben.
De bestrating aan de voorkant van het pand zal ook over een week of twee wel klaar zijn. Dan
gaat het allemaal heel snel want rond die tijd zullen de nieuwe meubels in de Rotterdamse haven
zijn aangekomen. Ook de stroomvoorziening op het hekwerk buiten is dan gereed.
De grote spullen kunnen we dan overhuizen zonder dat we de kans lopen op een modderballet.
Daarvoor hebben we ook al een mooi aanbod gekregen van mevr. Jolanda R. Zij regelde dat haar
zoon, die chauffeur/verhuizer is bij een professioneel verhuisbedrijf van zijn baas in het week-end
een dag een verhuiswagen (met alle karretjes, banden, afdekmateriaal etc.) voor bijna helemaal
gratis lenen kan. Samen met een collega gaat hij voor ons rijden. Twee “potige kerels” die precies
weten hoe verhuizen moet. Dat schiet dan lekker op.
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Nog even volhouden, nog even doorgaan..... Het einde is in zicht!! (vervolg)
Daarna meteen door met het inrichten. Eerst van de behandel- en operatiekamers in de medische
afdeling, zodat de dierenarts haar werk ook kan gaan doen.
Aan de buiten verblijven werken is dan het volgende. Voor de paarden moeten we nog even
zoeken naar de beste oplossing, want zij kunnen natuurlijk niet in de natte klei staan. Begin
december worden de boxen in de stal geplaatst.
De honden gaan als laatsten naar de nieuwe plek. Er wordt inmiddels op hoog niveau
onderhandelt om dat in één keer te doen en soepel te laten verlopen.
Met heel veel mensen samen hebben we, met minstens net zo veel energie en
doorzettingsvermogen dit hele project van de grond gekregen. We hebben ons niet laten kisten.
We hadden een duidelijk doel voor ogen en dat moest en zou gehaald worden. De inspanningen
die geleverd werden waren enorm. Het eindresultaat is dan ook helemaal wat we wilden en we
zijn razend enthousiast over de toekomst van Dierenthuis.
Voor onze actie DE LAATSTE TON hebben we in de afgelopen dagen een paar hele grote
donaties op de rekening mogen bijschrijven. Naast de € 25.000,- waar we apart al over berichtten,
mochten we een anonieme gift van € 15.000,- ontvangen.
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Nog even volhouden, nog even doorgaan..... Het einde is in zicht!! (vervolg)
Verder kregen we, zowel van (heel) dicht bij als van ver (over zee), flinke bedragen met drie nullen
van particulieren. De driekwart ton is nu, op een haar na, vol. Met van die grote scheppen ging het
natuurlijk lekker vlot en we hebben dan ook hele goede hoop, met Sinterklaas en de Kerstman in
aantocht, het eindpunt, die 100.000,- nog vòòr Nieuwjaar te kunnen halen. Dit houdt echter niet in
dat we met de vele vele kleine(re) giften, gevoelsmatig niet net zo blij zijn. U begrijpt waarschijnlijk
wel hoe we dat bedoelen: De wetenschap dat u allemaal onze vrienden bent. Dat is en blijft voor
ons: ONBETAALBAAR!
Nee, zoals het er nu uit ziet zal er over drie weken, daar aan de Bakelseweg 27 in Aarle Rixtel,
geen enkel dier van Dierenthuis meer te vinden zijn. Het pand waar enkele jaren lang de
gezelligheid van zo veel gelukkige viervoetertjes te vinden was is dan leeg. Net zo leeg, doods en
eenzaam als de winterse natuur eromheen. Ach, wanneer je je daarin prettig voelt....
Voor ons wordt het: Kerst in ons nieuwe, gezellige en warme huis. Op onze eigen plek. Daar waar
we, na bijna vijf jaar strijd en heel veel onbegrip, allemaal welkom zijn. Kerst bij ons thuis! Thuis in
Almere!!
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Een heuse glossy voor kattenvrienden en kattenvriendinnen!

Sterker nog, een gloednieuw lifestyle magazine voor 'hun personeel' én de katten zelf. Het
allereerste nummer van ME & MY CAT zal op 30 november a.s. in de winkels liggen. Op
http://www.meandmycat.nl kunt u al vast de cover van het eerste nummer bewonderen. Een
schitterende Maine Coon siert de voorkant van dit blad. Daar staan ook de meest belangrijke
artikelen al aangemeld die u binnenin zult kunnen lezen. Eén daarvan gaat over..... Dierenthuis en
onze katten. “Stichting Dierenthuis, een blijvend thuis voor katten” heet het. Dat kunnen wij
natuurlijk alleen maar be-amen. Katten die bij ons binnenkomen zijn gered en zal het, de rest van

hun leven, aan niets ontbreken.
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Adopteer een dier
Het adoptieplan is in het leven geroepen om Dierenthuis en zusterstichting FIV/FelV te
ondersteunen in de hoge kosten van de verzorging van onze kwetsbare dieren. Katten besmet
met het aids- of leucosevirus, de sukkelaars, honden met hartfalen en oude paarden.
Medicatie, dieetvoer, seniorenmuesli voor de paarden, vele operaties en de verzorging kosten
veel geld.
U kunt ons daarbij helpen door een dier te adopteren. Enkele keren per jaar krijgt u een bericht
met foto over hoe het met uw dier gaat.
Bezoek is, zoals u ongetwijfeld weet, tijdelijk niet mogelijk. Zodra de verhuizing achter de rug is
worden de nieuwe bezoekdagen/tijden zo snel mogelijk bekend gemaakt.
Het is fijn voor onze dieren om adoptanten te hebben voor wie zij extra speciaal zijn. Niet
langer kansarm en ongewenst maar bijzonder.
Kijk op de site www.dierenthuis.nl voor een aanmeldformulier.
Of neem contact op via info@dierenthuis.nl
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Colofon
Stichting Dierenthuis is een permanente huiskameropvang voor oude, zieke en kansarme
honden, verwilderde katten, katten die besmet zijn met het aids- en/of leucosevirus en oude
paarden. Vooral niet herplaatsbare asieldieren vinden hier een blijvend thuis.
Een thuis zonder hokken en tralies, met boswandelingen, een riante tuin, veel liefde,
(medische) zorg en aandacht.
DIERENTAAL verschijnt een paar keer per jaar. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen
ontvangen, laat het ons dan even weten via de mail.
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