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Hond van de maand: Pauline



December adoptie rit
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Ontvangt u graag elke maand de Nederlandse RSDR nieuwsbrief met updates over de
opvang in Rudozem maar ook Nederlandse RSDR events, ga naar:
www.tinyletter.com/RSDRnieuwsbrief
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DECEMBER NIEUW IN DE OPVANG
Neli
Gered 13 december 2015
Wij ontvingen een bericht van Slavena en Meral, allebei
zelf actief in het helpen van dieren in hun eigen stad. Zij
weten dat de opvang al vol is en vragen alleen om hulp
als het echt nodig is. Dit keer ging het om een pup van
6 maanden die door een auto is geraakt, zij had haar
rechter been gebroken. Op 22 december heeft zij haar
eerste operatie gehad.
Iedereen bij de ProVet kliniek is verliefd geraakt op pup
Neli omdat zij zo ontzettend vriendelijk was ondanks
haar zeer pijnlijke breuk. In het nieuwe jaar krijgt zij
haar tweede operatie.

Grace
Gered 14 december 2015
Deze pup lag midden op straat: koud, bang, vol vlooien
en erg dun. Haar ogen waren helemaal dicht geplakt
door een ontsteking en ze had een grote, opgeblasen
buik door alle wormen.
Grace doet het nu goed en is een vrolijke pup.

Floyd
Gered 15 december 2015
Deze bange jonge is door een mevrouw in haar tuin
gevonden. Zij heeft contact opgenomen met RSDR en
vroeg om hulp. Door het vele krabben veroorzakt
door alle vlooien, had hij open wondjes op de borst,
oren en benen en hij was ontzettend mager. In eerste
intstantie wou hij niet eten maar gelukkig begon hij
toch wat puppy melk en yoghurt te drinken. Nu is hij
aangesterkt en wordt elke dag zelfverzekerder.
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RSDR NEDERLAND
Op 28 november stonden een aantal vrijwilligers van RSDR de hele dag in Pets Place XL in Heerlen
(www.facebook.com/pages/Pets-Place-XL-Heerlen/) om zoveel mogelijk mensen te informeren over het werk van
RSDR. Ook konden er spullen gedoneerd worden voor RSDR en dat hebben we geweten. Een volle auto ging mee
terug en staat al weer klaar om te vertrekken richting Bulgarije. Pets Place zelf heeft ook een grote donatie aan
voer mee gegeven. Gastgezinhondje Harris die nog een baasje zoekt, was ook gezellig mee en trok veel bekijks.
Kortom een erg geslaagde dag voor RSDR.

Bedankt Pets Place voor de gastvrijheid en aan alle klanten die speelgoed en voer
voor de dieren hebben gedoneerd!
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EEN BERICHT VAN ONZE FANS
Wij ontvingen een bericht helemaal van de VS van hele jonge fans van RSDR:
Het is weer zover!!! Wij willen jullie fijne feestdagen wensen, fijne Kerst en een
gelukkig Nieuw Jaar!! Jullie hebben een haart van goud!! Wij hebben ons jaarlijks
Kerst foto toegevoegd, wij denken aan jullie allemaal hier aan de overkant van het
ocean.
Groetjes van de studentden van Oak Middle School in Los Alamitos, CA
Trotse sponsoren van Nita en Nera! Hopelijk vinden ook zij heel snel hun gouden
mand.
Darlene Conforti en klas

Sponsor hondjes Nita (links)
en Nera (rechts)
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ADOPTIE RIT DECEMBER
20 honden and 3 kitten zijn naar een pleeggezin of eigen gezin gereist in December.
(F)=foster/pleeg

11 DECEMBER 2015

KIZZY

RSDR
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DONATIES VOOR DE HONDEN EN KATTEN

Dank aan iedereen die spullen heeft gedoneerd en opgestuurd in december!
Wilt u ook spullen doneren aan de opvang in Bulgarije, stuur dan een email naar streetdogrescue@gmail.com voor het adres.
Via www.streetdogrescue.com/donatehelp.htm is de wenslijst te vinden met spullen die regelmatig nodig zijn in Rudozem. Dit zijn o.a. Advocate of Stronghold pipetjes (voor klein/
middelgrote honden), anti-teek & anti-vlooien middelen, ontwormingstabletten, speelgoed,
dekens, handdoeken en speelgoed.
Heeft u veel spullen die niet zomaar opgestuurd kunnen worden, neem contact op met ons via
rsdr.nl.team@gmail.com of ga naar facebook/RSDRNederland. Wij kijken samen of deze spullen
via de vrachtwagen getransporteerd kunnen worden.
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HOND VAN DE MAAND
PAULINE

Pauline is een vier jarig middelmaatje. Wij vonden Pauline, haar broertjes en zusjes
samen met hun moeder in januari 2012. Moeder hondje probeerde voor haar 9 pups te
zorgen met een meter sneeuw tijdens een strenge winter.
Pauline is heel aanhankelijke en een vrolijke meid die iedereen vriendelijk begroet. Zij is
haar hele leven al in de opvang in Rudozem en zal even moeten wennen in een nieuwe
omgeving als zij geadopteerd wordt. Wij denken dat deze overgang een stuk makkelijker
zal zijn als zij bij een familie met een stabiele en rustige hond terecht komt.

Kunt u Pauline het perfecte thuis en goude
mand geven? Vul het adoptie formulier in op
www.rsdrnederland.nl/adopteer-een-hond/
goedkeuring-vragenlijst-nl

.

