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Noodoproep - wordt donateur!
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NOODOPROEP

HELP ONS HELPEN

Beste Fuertedogs vrienden!
Het is al weer een jaar geleden dat wij voor het eerst op de finca bij Elke waren en dat we zo enthousiast
waren over wat voor goed werk daar verzet wordt dat we het idee opperden een stichting op te zetten. Het
doel van de stichting is het ondersteunen van Elke en de honden die daar van een wisse dood gered
worden een beter leven te geven en de finca wat op te knappen. We constateerden dat Elke onder
erbarmelijke omstandigheden haar goede werk moest doen. We hebben in eerste instantie de
belangrijkste zaken op de finca aangepakt zoals het plaatsen van hekken, om verschillende zones te
creëren zodat de honden vrij kunnen rondlopen, de bestrijding van vlooien en ongedierte (een terugkerend
probleem), diverse dak reparaties en het opstellen van een gestructureerd plan om honden te kunnen
voeden en te steriliseren/ castreren.

Ter illustratie van het goede werk van Elke zie je op de eerste 2 foto's de toestand van Rafaela toen zij bij finca
Fuertedogs aankwam, op de laatste foto zie je hoe ze is opgeknapt. Rafaela is inmiddels herplaatst op Fuerteventura.

In het afgelopen jaar is er enorm veel werk verzet met vooral veel steun van jullie en heel veel lieve
mensen om ons heen die zowel praktisch als financieel hebben bijgedragen. Door het groeiende aantal
schrijnende gevallen waar acuut hulp en geld voor nodig is (er zitten momenteel zo’n 70 honden op de
finca) hebben we met grote spoed vaste maandelijkse donateurs nodig om de stijgende vaste kosten van
voer, medicatie en andere kosten te kunnen dragen. Ben je nog geen donateur of weet je mensen die ons
willen helpen of donateur willen worden om zo het werk van Elke te kunnen blijven voortzetten, surf dan
naar www.fuertedogs.com/index.php?page=adopteer. Eénmalige donaties zijn natuurlijk ook van harte
welkom. Uw hulp is essentieel voor het voortbestaan van finca Fuertedogs.
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Alvast heel hartelijk dank voor uw steun!
Namens het Fuertedogs team,
Arthur Verver

ps.. heeft u dit weekend nog niets te doen? Kom dan naar de Animal Event in Safaripark de Beekse Bergen,
van 17-19 april. Een uniek evenement voor elke dierenliefhebber! AMCF steunt Stichting Fuertedogs en is op
de Animal Event met een stand vertegenwoordigd en houdt een loterij met prachtige prijzen! De opbrengst
van de loterij zal bestemd zijn voor de aanschaf van een motorvatspuit voor Stichting Fuertedogs. Voor meer
informatie surf naar http://www.animalmedicalcarefoundation.com/animal-event-17-19-april.html.
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