
Frank 
   

Frank is een klein hondje en 

leefde tot voor kort in 

Griekenland op straat.  

Hij werd daar “gepest” door 

de grotere honden.  

Al dat zijn maatje Oli, hem 

wel leerde om te overleven. 

Zoi trok zich zijn lot aan en 

zocht hulp voor Frank. 

Dankzij Stichting Vagebont-

Pets kregen wij het aanbod 

van Marjan en Pesso dat 

Frank bij hen in opvang 

mocht komen. 

Zoi zorgde ervoor dat Frank 

aan alle medische 

voorwaarden voldeed, zodat 

hij snel naar Nederland kon 

komen. Al snel vond ze ook 

een geschikte 

vluchtbegeleider. 

Animal Care & Rescue : Felis et Canis  
Wij zijn de stem van de stemloze  

Felis et Canis is een feitelijke 

vereniging bestaande uit 

vrijwilligers die de 

leefomstandigheden van 

straathonden –en asieldieren uit 

binnen –en buitenland willen 

verbeteren. 

In heel veel landen gebeuren 

vreselijke dingen met dieren. 

Hulp is hard nodig. Voor veel 

dieren is het leven een strijd. Ze 

leven in erbarmelijke situaties: 

gebrek aan eten, medicijnen, 

liefde en een fatsoenlijk 

onderkomen. Ook deze dieren 

hebben recht op een waardevol 

leven. Ze mogen niet vergeten 

worden en daarom willen wij 

hun stem zijn. 

Onze vereniging werkt samen 

met individuele rescuers die 

hulp zoeken voor straathonden, 

maar ook met een aantal asielen. 

Onze contacten worden 

dagdagelijks met schrijnende 

taferelen geconfronteerd en zij 

adviseren ons welke hulp er 

nodig is.  

Wij vinden het belangrijk om 

ook andere organisaties die het 

dierenwelzijn willen verbeteren, 

te ondersteunen.  

Wij trachten onze projecten 

duidelijk te omschrijven zodat 

sponsors weten wat er met 

hun donatie gebeurt. Dat kan 

bijvoorbeeld een bijdrage zijn 

voor voeding, medicijnen, een 

sterilisatie-actie, aankoop van 

een rolwagen, enz…  

Wij willen hiervan regelmatig 

verslag doen op de site en op 

onze verschillende facebook 

pagina’s. Alle donaties komen 

rechtstreeks bij de asiels of 

rescuers.  

In eerste instantie is financiële 

hulp enorm belangrijk, maar 

Felis et Canis zet zich 

uiteraard ook in om opvang of 

een vaste mand te vinden 

voor dieren in nood. 
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Neem eens een kijkje op onze website 

http://felisetcanis-be.webnode.nl/ 

http://felisetcanis-be.webnode.nl/


 Contacteer Animalcare & Rescue : Felis et Canis  

 

Maandag 7 oktober 2013 was 

het eindelijk zover. Frank 

kwam van Griekenland naar 

Nederland. 

Momenteel moet Frank zich 

nog een beetje aanpassen. 

Volgende week wordt Frank 

ook geholpen en daarna gaat 

hij op zoek naar een eigen 

familie en leuke mand. 

Heb je interesse om Frank te 

adopteren ? 

Neem dan contact op met 

felisetcanis@outlook.com 

Sinatra 
   

Sinatra (7 jaar) is een zeer 

lieve en gehoordzame 

Griekse hond die zijn hele 

leven op straat heeft 

doorgebracht. Onlangs 

werd hij naar het asiel 

gebracht. Sinatra bleek 

blind te zijn. In de toekomst 

moet hij dagelijks 2x 

oogdruppels krijgen, zodat 

zijn ogen niet weggenomen 

moeten worden. Dankzij 

een oproep op facebook 

hebben wij een zeer lief 

gezin voor hem gevonden.   

 

 

Dankzij Natassa en Naat 

kon Sinatra samen met 

Hope, het 3-potige pupje 

en nog andere hondjes 

naar Nederland reizen en 

tegen de avond aan was 

hij bij zijn nieuwe familie. 

Hij stelt het goed bij hen. 

Sinatra gaat nu als Tygo 

door het leven.  

 

JANSEGERS TANYA (Retail DBB) 

Felis et Canis 

Animal Care & Rescue 

Tanya.jansegers@outlook.com 

www.facebook.com/tanyajansegers 

 
http://felisetcanis-be.webnode.nl/ 

https://www.facebook.com/felisetcanis 

Stray Dogs & Cats : We are the voice for the voiceless 

 

 

ZOUNIS FOTINI             

Felis et Canis 

Animal Care & Rescue 

DIERYCKX MELODIE            

Felis et Canis 

Animal Care & Rescue 

Melody.dieryckx@hotmail.com 

 

 

 

mailto:Tanya.jansegers@outlook.com
http://felisetcanis-be.webnode.nl/
https://www.facebook.com/felisetcanis
https://www.facebook.com/tanya.jansegers#!/groups/503869676348959/?fref=ts
mailto:Melody.dieryckx@hotmail.com


Tschüss Oli! 

 

Zoals je eerder al in het 

verhaal over Frank kon 

lezen, is Oli het maatje van 

Frank. 

Tot voor kort leefden ze 

samen op straat. Oli is 

ongeveer twee jaar oud. Hij 

is een zeer vriendelijke reus. 

Vier weken geleden kregen 

we het verontrustende 

bericht dat iemand op Oli 

geschoten had!  

Hij had een schotwonde aan 

zijn achterpoot en hij bloedde 

heel erg. 

Zoi heeft geprobeerd om 

hem te vangen, zodat ze hem 

kon laten verzorgen, maar 

Oli was haar steeds te snel af. 

Hij is een zeer slimme 

jongen. 

We waren erg bezorgd om 

hem. Momenteel worden 

veel honden vergiftigd en dat 

mocht zijn lot zeker niet zijn! 

Twee weken geleden hebben 

we dan een Duitse adoptant 

gevonden en die is Oli vorige 

zaterdag zelf gaan ophalen! 

Veel geluk Oli! We love you! 

 

Oproep 

Wij zijn nog steeds op zoek 

naar mensen die een plaatsje 

vrij hebben om één of 

meerdere hondjes tijdelijk op 

te vangen terwijl wij een 

definitieve thuis voor hen 

zoeken. 

 

Wij helpen veel zwerfhonden 

en asieldieren uit 

Griekenland (die nadat ze 

geholpen zijn terug 

losgelaten worden) en op 

deze manier zijn ze veilig 

totdat ze bij hun nieuwe 

familie kunnen gaan wonen. 

 

 

Wij hebben uw hulp nodig. 

Zonder uw Steun kan Felis et Canis geen dieren in nood helpen.  

Felis et Canis wil volgende mensen bedanken : 

Jenny Crab / Nico Spa / Magda Van Goolen / 

Samantha Smeets / Michelle Horn / Tine Kox / 

Patricia Halders-Bosch / Yves Van Nueten / 

Samantha Wilson / Margarethe Holl / Fatma Hirka / 

Diana Spaans / Annette Fritzen / Zehra Caglayan / 

Florissa Van Winzum / M’Nari Rhimou / 

Loraaine Selwyn / Franceli Benitez / Stella Vlahos / 

Carine De Bruyne / Chantal Baas / Lilli Görgey / 

Anneta Tselepi / Maria Magalios / 

Michael Klingsöhr / Vanmit.hu Kft. / 

 

En dit voor hun donaties voor Picur Kuki, Pares, 

Danae, Frank, Zeus, Snow, Sissy, Bubu, Tara, 

Spot & Pumpkin en zeker niet te vergeten voor 

Hermes, de Griekse verlamde puppy. 

 

Dankzij Hermes is Felis et Canis “geboren”. 

We zullen je nooit vergeten Hermes! 

 

 



Wil je financieel steunen ? 

Paypal : 

tanya.jansegers@outlook.com 

Bank : BE79 0835 9496 2233 

BIC/SWIFT : GKCCBEBB 

 

Danae 

Dit is Danae. Ze werd 

vrijgelaten uit het lokale asiel 

in het uiterste noorden van 

Griekenland, Xanthi. 

Danae is gesteriliseerd en ze 

heeft haar vaccinaties 

gekregen. Danae zoek nog 

een forever home. Heb jij een 

plaatsje voor haar? 

 

Google 

Deze jongen is Google. Hij zit 

momenteel in Valencia 

Momenteel sponsort Tanya 

dit hondje privé. Totdat hij 

een eigen mandje heeft. 

Heb je interesse om Google 

te adopteren? Contacteer : 

Stichting POA 

info@stichtingpoa.nl 

 

Picur Kuki 

 

Ontmoet Picur Kuki. Deze 

lieve jongen leefde samen 

met zijn zusjes en moeder in 

Hongarije op straat. Tot de 

dag dat Kuki’s moeder 

doodgeschoten werd en hij 

zelf geraakt werd aan de 

ruggengraad. Agnes Flavon 

ontfermde zich over dit 

kereltje en zocht hulp voor 

hem.  

Andrea besloot Kuki’s 

pleegmoeder te worden en 

dankzij donaties van onze 

sponsors kon Felis et Canis 

Kuki’s rolwagentje betalen. 

Ondertussen krijgt Kuki nog 

steeds therapie. Eerst kregen 

we het fantastische nieuws 

dat Kuki zelfstandig kan 

rechtstaan en gisteren kregen 

we het bericht dat Kuki terug 

gevoel heeft in zijn pootjes! 

Tijdens de 

accupunctuurbehandeling 

krijste hij het uit toen hij de 

naalden voelde! 

Terwijl Kuki verder werkt 

aan zijn revalidatie zoeken 

wij een huisje voor hem. 

Hermes 

Net zoals het Griekse, 

verlamde hondje, dat de 

vrijwilligers van Felis et 

Canis bijeen heeft gebracht, 

heet dit hondje Hermes. 

Hermes leeft momenteel als 

zwerfhond in de straten van 

Xanthi. Omdat Hermes daar 

niet veilig is, houdt Rescuer 

Giota hem in het oog. Ze 

geeft hem eten en ze gaat met 

hem ook naar de dierenarts 

om hem te helpen en om de 

nodige vaccinaties te krijgen. 

Deze schat moet ook 

dringende een eigen mandje 

vinden. Wie wil hem dit 

geven? 
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