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Afscheid nemen is soms moeilijk, 
ook voor onze dierverzorgers. Ze-
ker als je lang aan een relatie hebt 
gebouwd. Hond Beau kreeg na 2 
jaar een kans om via het dieren-
asiel Gouda zijn geluk te vinden. 
En ook al duurde het even het is 
toch mooi gelukt. Hij is geplaatst 
en de berichten zijn positief!! Ein-
delijk genieten samen met zijn 
nieuwe baasjes. 

 

 

Door Zichtwerk werd de bedrijfsauto voorzien van een 
mooie belettering zodat we duidelijk herkenbaar zijn als 
we ons op de wegen in en om  Den Helder bevinden. 

 

 

 

 

 

H et weer werkte niet echt mee, de da-
mes kregen verschillende regenbuien 

te verwerken. Toch is er een mooi resultaat opgehaald. 
De opbrengst van de collecte is voor de dierenwelzijns-
organisaties Dierentehuis 't Schuthok, de Dierenambu-
lance en  Vogelasiel de Paddestoel. Op zaterdag 18  no-
vember heeft er nog een team in 2 verschillende winkel-
centra gestaan. 
Bedankt lieve 
mensen die ons 
een bijdrage 
hebben gegeven.  

 

En soms is er meer nodig dan goede zorg en medicijnen 

C hief, een geweldige zwart-witte 
kater, als zwerf binnengekomen. 

Te vaak op de kattenbak, daar moest een reden 
voor zijn. Urine onderzoek en bloedonderzoek 
wees uit dat hij last had van een blaasontste-
king en blaasgruis, maar ondanks medicatie en 
dieetvoer ging het niet echt beter. Dan maar 

een röntgenfoto om te zien of er meer aan de 
hand is. En ja, een pracht van een blaassteen, 
de oorzaak van alle ellende. Operatief verwij-
dert en herstel volgde. Met trots kunnen we 
zeggen: het gaat goed met Chief! De enige 
voorwaarde is levenslang dieetbrokjes (Royal 
Canin S/O).  Hij is nog op zoek naar een warm 
mandje… 

Eerlijk duur het aller-langst... 

Duidelijk zichtbaar 

DWO collectie 2014 
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 4 oktober 2014?? D I E R E N D A G ! ! 

K ort voor Dierendag 
werden we blij ver-

rast door O.B.S. de Dijk uit de 
Schooten met een mooie donatie. 
Groep 4 van juf Debby was zo geluk-
kig om een rondleiding te krijgen 
van dierenverzorgers Petty en Mar-
jan.  

Basisschool de Dijk: bedankt!!  

 

 

I n de Helder-
se Vallei 
werd Die-

rendag uitbundig ge-
vierd. Ook Dierente-
huis ’t Schuthok was 
aanwezig met een 
stand en 2 asielhon-
den deden mee aan 
de hondenwandeling.  

 

 

 

 

E en paar voorbeelden van de vele 
donaties: kattenvoer, brokjes en 

zachtvoer, hondenbrokken,  maar ook krabpalen, 
krabtonnen, speeltjes, knuffels en kluifjes. We zijn 
met alles blij!  

 Wij zijn met alles blij! 


