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‘SAVE THE DAY, SPAY A
STRAY’
Sterilisatie van straatkatten is
van ongekend belang om de
bron van het probleem aan te
pakken en daarmee een
lijdensweg voor heel veel
weerloze katjes. Naast het
voeden en helpen van zieke,
zwakke en gewonde beestjes.
Door het steriliseren van katjes,
wordt een lijdensweg voor
volgende
generaties
voorkomen. Deze gruwelijke
lijdensweg bestaat meestal al bij
het sterven van de allerjongste
kittens in het nestje, omdat de
moederpoes te zwak ik om voor
haar kittens te zorgen, ondanks
dat ze de belangen van haar
kittens voor haar eigen
behoeftes stelt. Nestjes met
kittens verhongeren nadat de
moederpoes gestorven is.

Onlangs hebben we een aantal
sterilisaties kunnen verrichten (7
poezen en 2 katers) met jullie
donaties! In het bijzonder willen
we Sabijn en Carolyn bedanken
voor de donaties voor ons ‘Save
the day, spay a stray’ project!
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Help al voor €1,- per maand!
Steun de zwerfkatjes op Lesbos nu al voor
slechts 1 euro per maand! En wat het
helemaal makkelijk maakt is dat je alleen
maar éénmalig toestemming/machtiging
hoeft te geven dat dit maandelijks van je
rekening wordt opgeschreven. Daarnaast
is het maandelijks op te zeggen.
Inmiddels hebben we al 32 Teamers die 1
euro per maand bijdragen, dat betekent
bijvoorbeeld al een sterilisatie van een
katertje of een aantal blikjes Urgent Care
noodvoer per maand…

Help jij ook mee?
Voor 35 euro kunnen we een
vrouwtjeskat steriliseren.
Voor 30 euro kunnen we een
kater steriliseren.
Wanneer je meedoet ontvang
je een foto van de kat of
katten die je hebt geholpen!
Ga voor meer informatie
naar onze site

Eerlijk gezegd… Ik mis hem niet, die euro
en aan het einde van het jaar gaat mijn
deelname mij zeker een heel goed gevoel
geven!

Wil jij die ene euro per maand ook zo
nuttig en dankbaar besteden? Klik
dan hier!

Dank jullie wel!
Ik leef in de stad Kalloni op het prachtige eiland
Lesvos. Begin februari ben ik zwaar gewond
gevonden door de plaatselijke vrijwilligers. Ik had
erg veel pijn, maar ik begreep niet wat het was en
waar dit vandaan kwam. De vrijwilligers brachten
me met spoed naar de dierenarts, waar al snel
bleek dat mijn rib en mijn diafragma gebroken
waren en mijn milt en maag daardoor niet op de
juiste plek zaten. Het was een levensbedreigende
situatie. De dierenarts deed een levensreddende
operatie, waarna de vrijwilligers mij mee naar huis
namen en mij bijzonder goed hebben verzorgd. Ik
was in een warme en veilige omgeving, maar
doordat ik niet wilde eten gaat het herstel met ups
en downs. Door complicaties die ik kreeg waren er
meer operaties nodig om mij in leven te houden.
Inmiddels voel ik me eindelijk een klein beetje
beter, ik loop stukjes door het huis en kan eindelijk
weer een beetje zelfstandig eten. Ze zeggen dat ik
een dappere en speciale poes ben… ben ik dat? Hoe
dan ook, mijn dank gaat uit naar alle sponsors die
mij hebben geholpen en daarmee mijn leven
hebben gered.

X Pearl

En jawel, eindelijk is het dan zover… Onze online
winkel Help Greek Cats Shop is geopend!
Kom jij ook snel een kijkje nemen?

NU
HELP GREEK
CATS SHOP
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Actuele focus: AANSCHAF URGENT CARE DWANG-NOODVOEDING
Hill's a/d Urgent Care is essentieel voor het herstel en intensieve verzorgen na een operatieve ingreep of voor
katjes die sterk verzwakt zijn. Het voer bevat veel proteïnen om het herstelproces te bevorderen en het
immuunsysteem te versterken. Doordat dit voer is toe te dienen met een spuit is het ook geschikt voor zeer sterk
verzwakte katjes zonder eetlust. Het is dan vaak de enige kans om te overleven. Helaas is de voorraad Hill’s a/d
Urgent Care die we hebben aan kunnen komen door donaties en sponsoren aardig aan het inslinken zal
binnenkort op raken.
De prioriteit die het behoeft om dit voer op voorraad te hebben ligt zo hoog dat we een groot deel van de donaties
voorlopig willen besteden aan het op peil brengen van deze voorraad. Voor veel katjes is dit voer uiteindelijk de
enige kans nog op overleven.
Help jij mee om deze voorraad weer wat meer op peil te brengen? lle kleine bijdragen helpen hier al bij. Wie weet
dankt een sterk afgezwakt katje zijn of haar leven straks wel aan jou..

Druk op de knop DONEER HIER en je wordt direct doorgelinkt naar de juiste pagina.

Goed nieuws!
Het melden van goed nieuws is natuurlijk het allerleukste bij het maken van een nieuwsbrief en gelukkig blijft
dat deze keer niet uit…
Ik wil jullie namelijk graag even voorstellen aan Orpheas en Orestis (the New Kids on the Block):
In oktober zijn we op straat gevonden op het eiland Lesbos. We waren doodsbang voor alles en iedereen en
het enige waar we mee bezig waren is met het vinden van wat eten en een veilig slaapplekje om zo te kunnen
overleven, met de vraag voor hoe lang…
En kijk ons nu eens gelukkig zijn samen…!! We eten nu dat mensen heel lief kunnen zijn en dat we helemaal
niet bang hoeven te zijn. En we zijn er zelfs achter gekomen dat het eigenlijk wel heel erg fijn is om geaaid te
worden… Dank je wel Poly voor de noodhulp en eerste opvang en natuurlijk ook voor onze nieuwe familie!
Wat hebben jullie ons gelukkig gemaakt!

En als laatste gaat ons hart op dit moment uit naar de mooie kater Diamond.
Begin april werd hij gevonden in een papier container in uiterst slechte toestand.
Hij is direct naar de dierenarts gebracht waar hij met grote spoed is geholpen.
Het lijkt erop dat hij beschoten is. Er zit veel opgedroogd bloed aan de oogjes en
hij lijkt ondervoed, zo dun dat hij is. Het zou wel eens de eerste keer geweest
kunnen zijn dat hij op een warme veilige plek was en misschien heeft dat hem
de levenslust wel gegeven waardoor hij sterk is gebleven en het niet heeft
opgegeven. Na 20 dagen in de kliniek gezeten te hebben is Diamond heel goed
aangesterkt en is 2 kilo zwaarder geworden. Het heeft zijn leven gered. Reden
genoeg om deze mooie kater Diamond aan het einde van deze eerste
nieuwsbrief te laten schitteren. Naast de eerste ingrepen volgen er
waarschijnlijk meer en jullie donaties zijn voor hem van levensbelang voor dit
arme beestje en met hem voor vele andere prachtige beestjes…
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