
 

Het was weer even geleden dat u van ons een update gekregen heeft.  

Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van onzehuidige 

projecten. 

 

 

Lekkernijenverkoop 
 

Op zaterdag 18 oktober 2014 was het jaarmarkt in Schelle. Dit was de perfecte 

gelegenheid om het startschot te geven voor de jaarlijkse lekkernijenverkoop 

ten voordele van de zwerfdieren en de gehandicapte dieren in nood. 

Dankzij Tmedia bvba konden we een standje neerpoten om wafeltjes, truffels 

en gadgets zoals sleutelhangers en spaarpotjes te verkopen. 

 

 
 

 

Kijk ook eens in onze shop : 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.577693848987445.1073741853.49005

7401084424&type=3 

4 puppies 

Begin augustus kreeg Land of Strays een oproep binnen dat een jager een 

nestje pups gedumpt had. Toen de hondjes gevonden werden, bleek dat ze 

slechts enkele dagen oud waren. Vier van de acht overleefden het niet. Gianna 

en haar echtgenoot hebben de kleintjes met de papfles grootgebracht. 

Het zijn 2 reutjes en 2 teefjes. Ze wegen 7 à 8 kilogram en ze zijn ongeveer 

37cm hoog en 52 cm lang. 

De pups werden ondertussen gevaccineerd volgens hun leeftijd, ze werden 

gechipt en ze hebben een Europees paspoort gekregen. 

Vrijwilligster en opvangmama Sabine Engelen vliegt op 3 december naar 

Thessaloniki en zal op 4 december met de hondjes terugvliegen. Zij zullen hier 

dan in opvang blijven totdat ze hun gouden mandje gevonden hebben. 

Bij interesse : felisetcanis@outlook.com 

Kennismaking is steeds mogelijk na afspraak. 
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Penizoula, Zouzou en Zoumbi 
 

In samenwerking met Arnolda van Dog Rescue Greece vonden 3 leuke pups 

eind vorige maand ook een nieuwe thuis. 

Twee lieverds mochten in West-Vlaanderen gaan wonen en eentje in Limburg. 

Wij wensen hun adoptiefamilies heel veel geluk met hun nieuwe gezinslid. 

 

 
 

 

1 euro steungroep 
 

Vorige week reisde Mélody naar Xanthi af om rescuer Giota een handje te 

helpen. De situatie ginds is schrijnend. Zoveel lieve zieltjes die aan hun lot 

overgelaten worden. Giota gaat bijna dagelijks naar het lokale asiel om de 

hondjes eten te geven en om de hokken schoon te maken. Als er nog tijd over 

is, probeert ze nog even met hen te spelen. Ook op straat leven nog vele 

lieverds die snel hulp nodig hebben. De winter is in aantocht en in het noorden 

van Griekenland kan het ook erg koud zijn. Zij hebben geen beschutting en 

geen garantie op voedsel. Bovendien is het niet veilig op straat. Dieren worden 

aangereden en voor dood achtergelaten. Velen overleven dit, maar blijven 

gewond achter, waardoor ze bijvoorbeeld blijvend verlamd zijn. 

Giota betaalt alle medische kosten en voeding voor zowel de asieldieren als de 

straathonden uit haar eigen zak. Wij willen haar helpen en daarom hebben we 

een steungroep opgericht. Iedereen die wil, kan maandelijks 1 euro sponsoren 

zodat Giota tenminste eten kan kopen voor de dieren.  

1 euro is niet veel. Het staat gelijk met 1 kopje koffie. 

 

Paypal : felisetcanis@outlook.com 

IBAN : BE58 0635 5822 9779 

Met vermelding : Giota – 1 euro steungroep 

Seniors en Gehandicapte dieren 
 

Uiteraard zetten we ons ook nog altijd in voor de hondjes die moeilijker aan een 

baasje geraken omdat ze ofwel wat ouder zijn ofwel een beetje speciaal zijn. 

 

 
 

Deze hondjes kan u steunen door hen bijvoorbeeld op afstand te adopteren. Zo 

doneert u maandelijks 15 euro voor uw favoriet. De vrijwilligers kopen van die 

bijdrage voeding en betalen er medische kosten mee. Uiteraard houden wij u 

op de hoogte over het dier in kwestie. Meerdere mensen kunnen hetzelfde dier 

sponsoren, maar u kan ook meerdere dieren sponsoren. 

 

Op onderstaande link vindt u alle info van de dieren die u op afstand kan 

adopteren. 

 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.712199948870167.1073741890.490057401084424&type=3 
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GEZOCHT : Gouden mandje 
 

 

 
 

Deze hondjes zoeken allemaal zo snel mogelijk een gouden mandje.  

 

Meer info op : onze facebookpagina 

(https://www.facebook.com/felisetcanis?ref=hl) 

 

Heb je nog een plaatsje vrij en wil je één van deze lieverds gelukkig maken? 

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

felisetcanis@outlook.com 

 

Hondje in de kijker : Agapi (Love) 
 

 
 

Hallo, Ik ben Agapi. Mijn naam betekent liefde. 

Oorspronkelijk kom ik uit Roemenië, maar momenteel verblijf ik in Griekenland.  

Ik ben op zoek naar een veilige thuis bij lieve mensen die mij heel graag zien, 

die mij graag knuffelen en die ik kan vertrouwen.  

Ik heb een rustige en stabiele omgeving nodig bij een familie die geduld met 

me heeft, want ik heb al heel veel meegemaakt.  

Ik ben een leergierige meid en ik speel heel graag met andere hondjes. Ik ben 

slim en zachtaardig. Ik hou ervan om te gaan wandelen. Ik trek niet aan de 

leiband, maar ik ben soms wel bang bij plotse bewegingen of vreemd lawaai.  

Oh ja… Ik ben 4 jaar oud. Ik weeg 18 kilo en ik ben 52 cm hoog.  

Ik ben gesteriliseerd, gevaccineerd, gechipt en ik ben behandeld tegen 

parasieten. De dokter heeft me gezond verklaard. 

Wil je mijn album a.u.b. delen?  

Zo heb ik meer kansen dat ik mijn gouden mandje eindelijk vind. 

Ben jij degene die mij gelukkig zal maken? 

Aarzel dan niet om te mailen naar felisetcanis@outlook.com  

video van Agapi op onderstaande link 
https://www.facebook.com/photo.php?v=3915402101189&set=vb.1763578575&type=3&theater 
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Wie zijn wij? 

Felis et Canis is een feitelijke vereniging bestaande uit vrijwilligers die de 

leefomstandigheden van straathonden -en asieldieren uit binnen -en 

buitenland willen verbeteren.  

 

E-mail : felisetcanis@outlook.com 

Website : www.acr-felisetcanis.be 

Facebook : https://www.facebook.com/felisetcanis 

 

 

Enkele teamleden : 

 Tanya Jansegers (B)  

 Mélody Dieryckx (B) 

 Sabine Engelen (B) 

 Fotini Zounis (USA) 

 Maria Valtadoros (USA) 

 

 

Rescuers in het buitenland : 

 Giota in Xanthi, Griekenland 

 Zoi in Koufalia, Griekenland 

 Land of Strays in Thessaloniki, Griekenland 

 In Naousa, Griekenland 

 

Heb je interesse om actief mee te werken? 

Neem dan contact met ons op, zodat we elkaar kunnen 

ontmoeten en kunnen bespreken welke mogelijkheden er zijn. 

 

  
 

(Team)leden gezocht 

 
 

Een organisatie of goed doel kan niet zonder vrijwilligers. Daarom zijn wij 

continu op zoek naar mensen die onze rangen willen versterken en op wiens 

steun we kunnen rekenen. 

 

Je kan op verschillende manieren helpen. 

 Hondjes delen op facebook 

 Vluchtbegeleider zijn 

 Opvanggezin zijn 

 Inzamelpunt zijn voor dekens, voeding, speeltjes, … 

 Helpen met verkoop van gadgets en lekkernijen 

 Financiële steun door bijvoorbeeld steunend lid te worden 

 …. 

 

Onze leden ontvangen minstens 2x per jaar een 
nieuwsbrief over de laatste nieuwtjes en 
adoptieverhalen van onze dieren. 

IBAN : BE79 0835 9496 2233    

 Gewoon lid : 10,00 euro per jaar 
 Steunend lid : 25,00 euro per jaar 
 Ere lid : 50,00 euro per jaar 

 

Bedankt om onze nieuwsbrief te lezen en te delen. Tot gauw! 
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