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Hier is die dan! Onze vernieuwde nieuwsbrief!
Persoonlijke ervaringen binnen de Dierenstichting van
Annemie.

Dierenstichting Hope
Nieuwsbrief December 2012

IN ONZE AGENDA DEZE MAAND


In de maand December gaan wij
Delete text and place photo here
beginnen met het verkopen van
loten vanuit de supportactie!



7 December. De grote dag van de
uitreiking van de nominaties



In de maand December
hebben wij een vernieuwde
nieuwsbrief !

Ik heb het eerste gehoord van de Dierenstichting Hope via mijn
buurvrouw Bernadette. En toen las ik een artikel in de Landgraaf
Courier en daar stond ook een telefoonnummer bij vermeld. Ik
heb toen gebeld om te informeren en een afspraak te maken.
Wim heeft mij die zondag gebeld en alles uitgelegd, zover het kon
in die korte tijd. Had toen al gezegd dat mijn handen jeuken om
weer aan de slag te kunnen gaan en iets te kunnen betekenen voor
de zwakkere dieren, en helpen wil waar ik kan, omdat ik sinds een
half jaar veel vrije tijd heb.
Zelf heb ik vier katten en twee honden dat allemaal dieren waren
die hulp nodig hadden. En had het gevoel dat ik wat meer/moest
doen en financieel niet meer dieren kan opnemen, heb ik het
buiten de deur gezocht en gevonden.
De Dierenstichting Hope doet wat zij voor de dieren die ons hard
nodig hebben en dat trok mij aan. Maar ik moet wel oppassen dat
ik niet alleen het leed maar ook de mooie dingen van de natuur
zie. Elke donderdag zoals ik het zie, zal ik als vrijwilliger naar de
Laura gaan om de dieren te verzorgen.
Dan krijg ik weer een beetje hoop en hoopte dat ik ook wat meer
kon doen. Maar zoals alles in de wereld draait om geld, waar ik
helaas niet genoeg van heb. Heb ik wel genoeg liefde en aandacht
die ik graag wil geven.
Annemie

Een van onze 2
nieuwe kippen,
Waarvan er al
een overleden is
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Wist u dat?
Beneficianten dag
10 November 2012
Op zaterdag 10 November zijn wij samen met stichting Collie in
nood naar de 4e dierenlot beneficianten dag geweest.
Het was een leerzame dag met een aantal verschillende
workshops.
Het thema van deze dag was “het regent cheques”. Bij iedere
workshop was een bedrag te winnen met loten die je aan het begin
kreeg.
Helaas hadden wij hier geen succes mee. Maar tijdens de
afsluiting was het een hele verassing dat iedere stichting die nog
aanwezig was een cheque kreeg. Spannend was dit wel! In het
begin werd telkens hetzelfde bedrag uitgegeven. Toen kwam ons
moment. Jan Krol wist niet zeker of we aanwezig waren en
vertelde zo leuk dat wij een aanmoediging cheque van maar liefs
€1.250! kregen. Dit hadden wij helemaal niet verwacht! Ook
Stichting Collie in nood heeft een cheque ontvangen van €500.

Dieren in nood zijn de
grootste winnaars bij
stichting Dierenlot

Ons postadres is:
Frans Radix / Teya Walda
Gevestigd te Heerlen
Kievitstraat 50
6414 VS Heerlen
http://www.collie-in-nood.nl
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Interview van de maand

Functie binnen de stichting
Stagiaire
Hoe ben je bij Dierenstichting Hope begonnen
Door mijn stage.
Kende de stichting al wat langer door manege Quadflieg

Personalia

Hoelang ben je al werkzaam voor de stichting?
3 Weken
Wat vind je het leukste qua werkzaamheden?
Bij de paarden werken

Muziek voorkeur
Van alles als het maar niet klassiek is
Lievelingseten / -kleur
Ovenschotel
Zwart/Roze
Hobby’s
Paardrijden
Leuke dingen doen met vrienden
Hekel aan
Stress
Ruzie
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Volledige Naam
Sandra Nadine Baumanns
Geboortedatum / plaats
28-11-1997
Bardenberg (Duitsland)
Woonachtig (heden)
Landgraaf

Wij hebben deze maand van SPECSAVERS een donatie
gekregen.
Deze is van de stemactie van vorig jaar. Hiervan hebben wij
onze eigen trailer kunnen aanschaffen. De bus is
winterklaar gemaakt door winterbanden erop te laten
zetten. En de huur van een van onze weilanden hebben we
kunnen betalen

Met dank aan


Maudie administratie en
belasting adviesbureau



Bocru autoschadeherstelbedrijf



Digimediaservice.nl



Dierenkliniek Landgraaf



Dierenartspraktijk de korenwolf

Sokje de gans is flink afgevallen. Hiervoor hebben wij hem
een vitamine spuit gegeven. Hij heeft nu ook weer behoefte
om te eten.



Vrijwilligerscentrale Landgraaf



Maatschappelijke stage

Al onze paarden, konijnen, katten zijn weer geënt. Dus ze
kunnen er weer tegenaan.



Stichting Collie in Nood



Paardenzorg Ruitersport



Euro-PAS e.V.



Stichting Dierenlot



www.denederlandsehits.listen2m
yradio.com



Vondenhoff advocaten Sijben



www.specsavers.nl

Varken Kiko heeft een baarmoederontsteking gehad. Wij
hebben haar door onze dierenarts laten behandelen en het
gaat nu weer goed met haar.

Wij zijn gestart met de supportactie. We moeten nog een
paar dingen regelen en maken. En dan kunnen wij
beginnen met loten te verkopen.
Dankzij Paardenzorg Ruitersport hebben wij nu twee
dekens voor Ritse, die voor de helft gesponsord zijn.

U kunt ons vinden/volgen op:
www.dierenstichtinghope.nl
www.dierenstichting-hope.hyves.nl
www.facebook.com ( Onder dierenstichting Hope)
www.twitter.com/StichtingHope

