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Beste Nieuwsbrieflezers,

De verhuisdatum is bekend: 23, 24 en 25 november a.s. zal
Stichting Dierenthuis verhuizen van Aarle Rixtel naar Almere !

Wij zullen u natuurlijk van de verdere ontwikkelingen op de hoogte
houden.

• Adopteer een dier
• Colofon
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De rest van de verhuizing
De nieuwsbriefjes volgen elkaar in snel tempo op. Dat is natuurlijk niet zomaar! Deze eveneens
(heel) korte versie is om u te vertellen dat de rest van de verhuizing aankomend week-end zal
plaatsgrijpen. De paarden, de honden, de rest van de katten en onze haan. Vrijdag 23, zaterdag
24 en zondag 25 november zullen ze allemaal over gaan. Alles wat er verder nog op de oude
locatie staat, bruikbaar is en niet met spijkers of schroeven vast zit, wordt op die dagen
overgebracht naar Almere. Vrijdagochtend, rond de klok van 10 uur, zullen ook de nieuwe meubels
bij ons voor de deur aangeleverd worden.

De dieren kunnen over een week weer gewoon naar de lekkere zachte bedden die ze gewend
waren en ze zullen niet langer, in hun eigen huis, hoeven te kamperen op een dekentje of in een
kistje op de kale grond.
Het runnen van twee Dierenthuizen, de afgelopen weken, was een welhaast ondoenlijk zware
opgave. Dat had ook zijn weerslag op de dieren op de oude locatie. Vooral de honden werden
nogal onrustig van het heen en weer gesjouw met allerlei zaken. Dat er iets aan de hand is
merken ze natuurlijk. Alleen wat precies en dat het noodzakelijk is, tja dàt kun je ze natuurlijk niet
duidelijk maken.
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De rest van de verhuizing (vervolg)
Is het gebouw al klaar dan?? Nee nog niet, maar stromend water is er wel en ook de elektriciteit
zal zijn aangelegd. We kunnen er met alles weer op één plek, van binnenuit, verder werken aan
de perfectie.

Actie via facebook: Dan ook nog graag even uw aandacht voor de actie van Sky Radio:
CHRISTMAS TREE FOR CHARITY . http://www.skyradio.nl/special/christmas-tree-for-charity Ga
naar de page en geef Dierenthuis op!!! Hoe meer stemmen we krijgen, ook al winnen we niet, hoe
meer publiciteit het ons op zal leveren en dat is nooit weg. En..... winnen we wel? Des te beter! U
kunt er meer over lezen op onze Facebook pagina.
De actie “De Laatste Ton” gaat ondertussen gewoon door tot het cirkeltje op de startpagina
helemaal vol is. We stomen al flink op richting de driekwart. Elke euro blijft meer dan welkom.
Mochten er weer grote dingen gebeuren op dat gebied dan vertellen we u dat natuurlijk zo snel
mogelijk.
Dierenthuis Aarle-Rixtel zal over een week verleden tijd zijn. 'Elk afscheid is een nieuw begin'. Er
zijn weinig situaties waarin deze woorden zo toepasselijk klinken. Tot ziens in Almere!
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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.

Stichting Dierenthuis
Groene Kadeweg 51-53
1332 BV Almere
Telefoon 06-30644767 (tussen 11.00-16.00 uur)
In verband met de verhuizing is bezoek op dit
moment niet mogelijk.
Email: info@dierenthuis.nl
Website: www.dierenthuis.nl
Website: www.fiv-felv.nl
Hyves: http://dierenthuis.hyves.nl/
Facebook: www.facebook.com/Dierenthuis
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IBAN: NL22INGB0009359251
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