
Wat wij nu doen 

voor donaties 

binnen te krijgen 
   

Wij zijn aangemeld bij de 

support actie, hier kunt u 

loten kopen. 

Wij halen in omgeving 

Zuid-Limburg oud ijzer op. 

Oude mobiele telefoons die 

u niet meer gebruikt halen 

wij op of die kunt u   

verzenden naar ons adres. 

                 • • • 

Deze maand staan we ook 

even stil bij onze trouwe 

vriend Appie die deze 

maand al een jaar van ons 

weg is. 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Februari 2013 

 Aan het einde van deze maand kunnen wij onze 

hooiruiven halen 

 

 Het einde van deze maand krijgen onze 

paarden/pony’s hun tanden weer gedaan  

 

 Wij hebben een aanvraag gedaan bij NL DOET voor 

de konijnen en cavia’s een nieuw verblijf te kunnen 

maken. 

 

 Sandra & Joella hebben hun stage afgerond 

 

 Annemie onderhoudt nu onze facebook pagina 

 

 Mario onderhoudt nu onze hyves pagina  

 

 Wij hebben van onze buren een donatie gekregen van 

€50,00 voor de snelle handeling van hun gewonde kat 

die we naar Dierenkliniek Landgraaf hebben gebracht 
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 Wij willen stichting Collie in nood heel erg 

bedanken voor het honden/katten voer wat 

we van hun gekregen hebben! 

 

 Katje Minouse heeft haar behandeling aan 

haar tanden gehad. 

 

 Wij hebben van Gemeente Landgraaf een 

gebruikte aggregaat gesponsord gekregen  

 

 Wij willen Mark de Boer graag bedanken 

voor zijn fijne samen werking vanuit de 

vrijwilligerscentrale.  En wij begroeten Zach 

De Lang. 

 

 Stijn, Ronald, Aatos. Bedankt voor jullie inzet 

bij de stichting. Alles goede voor de 

toekomst toegewenst. 
 

                   

 Met dank aan 
 

 Maudie 

administratie & 

belasting 

adviesbureau 

 Bocru 

autoschadeherstel

bedrijf  

 Digimediaservice.

nl 

 Dierenkliniek 

Landgraaf 

 Dierenartspraktijk 

De Korenwolf 

 Vrijwilligerscentrale 

Landgraaf 

 Maatschappelijke 

Stage 

 Stichting Collie in 

Nood 

 Paardenzorg 

ruitersport 

 Euro-PAS-e.V 

 Vondenhoff 

advocaten Sijben 

 Stichting Dierenlot 

 Bakkerij Verbeek 

Landgraaf 
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