DIERENTAAL
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Beste Nieuwsbrieflezer,
De reguliere Dierenthuis Nieuwsbrief is nog maar een paar dagen oud,
maar toch ontvangt u hier al weer een – korte – extra nieuwsbrief. Hij is
helemaal gewijd aan Lonny.
Op onze Facebook pagina is afgelopen maandag een spontane actie
gestart: HELP LONNY.

Dat Lonny ernstig ziek is wist u al en ook dat we, na goed overleg met
onze eigen dierenarts en diverse specialisten, hadden besloten dat we
haar voor een tweede keer moesten redden en haar dus laten
behandelen. Ze verdient een eerlijke kans. Daarom: HELP LONNY. Samen
kunnen we haar redden.
Klik hier voor meer informatie:
https://www.facebook.com/notes/dierenthuis/helplonny/557466624273411
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Lonny's verhaal
Lonny kwam enkele maanden geleden naar Dierenthuis met haar lotgenoot Dost.
De situatie waaruit zij gered werden door een Duitse dierenvriendin was een waar horror scenario,
waarover wij niet te veel details kwijt willen. Feit is dat Lonny, Dost en kort daarna ook Snooky en
Yeti, dankzij het lot hun weg naar Dierenthuis vonden.

Ze hebben verschrikkelijk veel doorstaan, en nu ze er eenmaal zijn willen we ze het leven geven
wat ze zo verdienen.
Maar al snel bleek Lonny ziek te zijn. Niet gewoon een beetje ziek maar ernstig. Een zeldzame,
aan haar achtergrond te relateren tumor-aandoening die zich weliswaar moeilijk laat behandelen,
maar een genezingspercentage van 85% heeft.
Na rijp beraad is besloten dat we Lonny zo snel mogelijk willen laten behandelen. Dit wordt een
lange en ook dure behandeling waarvoor ongeveer 5.000 euro nodig zal zijn.
HELP LONNY

Om dit bedrag voor Lonny bij elkaar te krijgen organiseert Dierenthuis een loterij!
Wij verkopen 500 loten van 10 euro per stuk. De volledige opbrengst van elk tientje gaat naar het
medische fonds waaruit de behandeling van Lonny betaald kan worden.De prachtige prijzen
worden ter beschikking gesteld door sympathisanten van Dierenthuis.
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Hoe doet u mee?
Een lot is 10 euro. Maak 10 euro over naar ING rekening 93.59.251 o.v.v. HELP LONNY.
Ten name van: Stichting Dierenthuis
ING: 93.59.251
IBAN: NL22INGB0009359251
BIC: INGBNL2A
KBC België: IBAN BE 63731027687108 BIC KREDBEBB (tnv Dierenthuis Arendonk)
U kunt natuurlijk meerdere loten kopen, elke tien euro telt voor 1 lot.
De trekking zal plaatsvinden als het streefbedrag van 5.000 euro bereikt is.
Wij houden u op de hoogte van deze actie via de Dierenthuis site, Facebook, Twitter en natuurlijk
de maandelijkse nieuwsbrief.
HELP LONNY!
Zij verdient een eerlijke kans op een dierwaardig leven.
Dierenthuis vrienden die al geld voor Lonny hebben overgemaakt naar aanleiding van de
nieuwsbrief, doen automatisch mee.
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Dit kunt u winnen!
Alle prijzen worden kosteloos ter beschikking gesteld door deze lieve Dierenthuisvrienden!
Een Kattekop ketting van Naked Design
ontwerper Marloes Duyker

Een gouden Turd ketting van Naked Design
ontwerper Marloes Duyker

Een prive rondleiding door Dierenthuis!

Een KONG giftset, ter beschikking gesteld
door Kong
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Dit kunt u winnen!
Een prachtige uitvergroting van een
Dierenthuis hond, of je adoptiehond
gemaakt door Nel van Wijngaarden.
Op de foto Hummer.

Een geweldige uitvergroting van een
Dierenthuiskat, of je adoptiekat
gemaakt door Saskia Blok.
Op de foto Baby.

-

Een smakelijke TAART, ter beschikking gesteld door Gerda's Taart is Goud Waard
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Dit kunt u winnen!
Een mozaiek welkomstbot (40x18 cm),
gemaakt door Anneke van der Meij

Een mozaieken kat met krijtbord-buik (60x40 cm),
gemaakt door Anneke van der Meij

Een houten waakbord of set klompen met bedrukking (keuze van de winnaar). Gemaakt
door Heidi van den Bogaard-Genzel van www.Foxybulls.com
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Dit kunt u winnen!
Handgemaakte muis en gehaakte knuffels
door Trijnie Hoogerdijk. Trijnie maakt deze
voor Stichting Kika maar steunt ook van
harte Dierenthuis.

Een Dierenthuis verjaardagskalender met
heel veel foto's van Dierenthuis bewoners.
Gemaakt door Cora Koops van
www.dierenherinnering.nl.

Hondjekoek.nl stelt een snackpakket
beschikbaar twv van 25 euro.
www.hondjekoek.nl
-
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Dit kunt u winnen!
A3 Boeken doneert 3 boeken (Dieren en wij – hun welzijn, onze ethiek, Sharing
Aardevrouwen spreken) en een kaartspel Maak werk van je droom)! www.a3boeken.nl

Nature,
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Dit kunt u winnen!
De Cat & Dog shop geeft
5 Aqua Coolkeeper halsbanden weg!
www.catanddogshop.nl

Een verzilverde armband met
pandorastijl kralen via de Gigi-Shop
http://stores.ebay.nl/Gigi-Shop
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Update Lonny
Lonny heeft maandag haar eerste chemokuur ondergaan, er volgen er nog 6. Elke week een keer
op reis naar de oncoloog in Wageningen.
Lonny heeft zich boven verwachting uitstekend gedragen. De tumor is 2 centimeter groot. Het is
nu even afwachten of de therapie aanslaat, dat weten we spoedig. De kans op genezing is zeer

groot.
Maandagavond had Lonny het geestelijk even zwaar, was ze teruggevallen in haar oude gedrag,
bang en onzeker. We laten haar in haar waarde, even rust op de plaats.
Dinsdagmorgen zagen wij weer een kwispelende Lonny. Ze heeft niet gebraakt, geen diarree. Dat
is heel goed nieuws !
Donderdag: Lonny verloor voorheen veel bloed bij het plassen. Dat is sinds gisteren niet meer
voorgevallen. Lonny is niet misselijk, eet goed en geen diarree.
En wat nog het allerleukste is, is dat ze vrolijk en blij is! Ze heeft vanwege het besmettingsgevaar
naar de andere honden een apart veld om haar benen te strekken en te ontlasten. En wat deed

ze: ze trok een sprint! Lonny was even helemaal vrij van angsten en dat is een enorme
vooruitgang. Ze kwispelt en gaat met plezier weer terug naar haar afgezonderd verblijf. Iedereen
is heel lief en zorgzaam voor haar, Maarten speciaal, die mag en kan ook alles met haar doen.

DIERENTAAL
Maart 2013

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 06-434 281 22 (ma t/m za 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
Facebook: www.facebook.com/Dierenthuis
Twitter: www.twitter.com/Dierenthuis
Rekeningnummer: 9359251
IBAN: NL22INGB0009359251
BIC:INGBNL2A
Vanuit België
KBC
IBAN: BE63731027687108, BIC: KREDBEBB
T.n.v. Stichting Dierenthuis
Tekst: Sytske Hermans
Fotografie: Saskia Blok, Nel van Wijngaarden

