DIERENTAAL
Oktober 2012

Beste nieuwsbrieflezers,

Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief in pocketformaat

met een update over

de laatste ton actie !
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Even een kleine update
Dag allemaal.
De eerste week na het begin van de actie “DE LAATSTE TON” hebben we achter ons en er is
ruim tienduizend euro binnen. Genoeg voor de operatiekamers en een begin voor de inrichting
van Dierenthuis Almere. Dat is een geweldige start. Temeer wanneer je bedenkt dat dit bedrag
door een relatief zeer kleine groep bij elkaar gebracht is. Ja, daar zaten dan ook flinke bedragen
bij en dat vinden we natuurlijk super! Daarnaast ontvingen we een donatie van 1 euro, “uit een
goed hart” stond er. Daarvoor ook onze hartelijke dank, want we zijn écht blij met elke euro die u
geeft.
Al uw geld komt bij ons altijd, op een of andere manier, voor 100% ten goede aan de verzorging
van de dieren. Zo ook alles wat er binnen komt voor deze speciale eindactie voor de verhuizing
naar Almere. Het IS voor de medische uitrusting, de inrichting van de kamers, de tegels buiten en
de paardenboxen. Voor de dieren dus. Niets komt er terecht bij een duur bestuur, betaalde
krachten of snoepreisjes om geld binnen te halen. Iedereen die bij ons in de opvang helpt, die
HELPT, dat wil zeggen: men is vrijwilliger. Werkt hard én onbetaald. Sterker nog: Ze zijn allemaal
ook nog eens “vet” donateur en/of adoptant en hebben nu, voor deze actie nog eens extra
gedoneerd. Zij zien natuurlijk, wel elke keer weer, precies waar het geld terecht komt: Bij de
dieren. Hen die we nu opvangen én hen die we in de toekomst nog zullen opvangen. Want voor
wie het nog niet weet, of het misschien toch even vergeten was, wij krijgen nulkommanul euro
subsidie. Helemaal niets!
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Paardenstal
Even een kleine update (vervolg)
De operatiekamers en apotheek kunnen nu worden ingericht. Met zoveel dieren, die een hoop
medische zorg nodig hebben, een absolute must en het onderdeel waar het meeste haast mee
was. Dat hebben we samen al bereikt.
De grootte van ons nieuwe thuis heeft maar één enkel nadeel: Om het comfortabel te maken daar
binnen hebben we veel meer meubels nodig dan hier aan de Bakelse weg. Die worden nu
gemaakt en moeten er ook staan voordat de dieren daar straks komen wonen. Daarvoor hebben
we nu de tweede tienduizend euro nodig. Eveneens een spoedklusje dus.
Het hekwerk buiten staat ook al. We gaan dus echt snel met de bouw. Moet ook wel, want op 1
december moeten er 500 dieren (katten) overgehuisd zijn. De honden en de paarden gaan later.
In de praktijk betekent dit dat we gedurende drie maanden zelfs twee opvangen draaiende zullen
moeten houden.
Er moeten ook nog vele meters² tegels in de buitenverblijven komen te liggen. De dieren zouden
anders met de pootjes in de modderige klei vast kunnen komen te zitten en de enorme
modderballetten die dat dan vervolgens binnen met zich mee zal brengen...... Dat is met €
75.000,- de grootste hap geld die we nog nodig hebben.
Als laatste is er dringend behoefte aan een viertal paardenboxen voor in de stal. Onze oudsten
zoals Shadow (30 jaar), kunnen niet meer tegen de echte winterkou en ook waneer er eentje ziek
zou worden moet hij of zij afgeschermd van de anderen, binnen op stal kunnen liggen.
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Even een kleine update (vervolg)
Dat alles bij elkaar, daarvoor vragen we u allemaal om mee te helpen en nog wat extra te
doneren.
Een flinke tienduizend euro zijn er nu, maar daarmee zijn we er dan nog lang niet. Help ons naar
de volgende tien en de volgende en de volgende, totdat we de tien maal tien hebben. Met al onze
vrienden, of beter gezegd al onze dierenvrienden, moet dat toch lukken?!
Stuur deze Nieuwsbrief door naar anderen en maak vrienden en bekenden attent op onze actie.
Extra informatie nodig? Dan is een simpel surfen naar www.dierenthuis.nl voldoende. Vele
kleintjes maken een grote is ook hier weer helemaal van toepassing. Elke euro telt en brengt die
laatste ton een stapje dichterbij!!
Doneren kan op de volgende manieren:
Vanuit Nederland op rekening: 93 59 251, IBAN: NL22INGB0009359251, BIC:INGBNL2A
Vanuit België op rekening: KBC, IBAN: BE63731027687108, BIC: KREDBEBBT
t.n.v. Stichting Dierenthuis, o.v.v. DE LAATSTE TON
Via de website met het formulier om donateur te worden:
http://www.dierenthuis.nl/nl/donateurform.php
U kunt hier een eenmalige donatie doen en bij “Ik werd op de hoogte gebracht door” vermelden:
“DE LAATSTE TON”
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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
Bakelseweg 27
5735 SC Aarle Rixtel
Telefoon 06-30644767 (tussen 11.00-16.00 uur)
Email: info@dierenthuis.nl
Website: www.dierenthuis.nl
Website: www.fiv-felv.nl
Hyves: http://dierenthuis.hyves.nl/
Facebook: www.facebook.com/Dierenthuis
Rekeningnummer Dierenthuis: 9359251
IBAN: NL22INGB0009359251
BIC:INGBNL2A
Vanuit België
KBC
IBAN: BE63731027687108, BIC: KREDBEBB
T.n.v. Stichting Dierenthuis
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