
Roemenië 
 

 

Oktober 2016   

 

Van 19 oktober 2016 tot en met 28 oktober 

2016 zijn wij opnieuw, op eigen kosten en 

gelegenheid, afgereisd naar Bacău, Brașov en 

Moreni om daar onze projecten te bekijken en 

onze vrienden en alle honden aldaar te 

bezoeken.   

 

Bacău 

 

Het eerste project/ asiel dat wij bezochten, was het privéasiel Fundatia ''Ia-ti acasa un prieten'' in Bacău, waar we van 

19 oktober 2016 tot en met 23 oktober 2016 verbleven. In dit asiel zitten meer dan 200 honden, waaronder ruim 60 

puppy’s.  
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Bij het binnenkomen van het asiel werden we opgewacht door Hope en Bouncy. Twee schatten van honden met een 

medisch rugzakje: Hope is van achteren vrijwel verlamd en Bouncy is incontinent. Maar zij hebben heerlijk de ruimte 

om te lopen, rennen en vooral “de wacht” te houden.  

 

Uiteraard werd ook dit keer voer gekocht voor het asiel, dankzij de bijdragen van de sponsors.    
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Met Coco zijn we op bezoek geweest bij de dierenarts, dr. Andreea Teirău. Coco is een teefje, ongeveer 7 jaar oud, 

een mix Rottweiler. Ze was buiten het gemeentelijk asiel gevonden, mager en met pijn. Bij de dierenarts werd 

duidelijk, dat Coco ernstig ziek is. Zij heeft diverse tumoren in haar buik. Ze krijgt inmiddels pijnstillers.  

 

 

 

 

 

Ook met Sue zijn we bij dr. Andreea 

Teirău geweest. Sue is een teefje van 

toen vier maanden, gevonden in een 

rioolbuis langs de kant van de weg en 

zij kreeg een medische check.  

Echt leuk vond ze dat niet, maar ze liet 

het toe.  

Inmiddels is Sue gereserveerd en 

vertrekt zij binnenkort naar Engeland.  
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Tijdens ons verblijf vond ook een kleine sterilisatiecampagne plaats. In totaal 7 honden werden gesteriliseerd en 

gecastreerd en kunnen daardoor niet meer zorgen voor de vele ongewenste puppy’s. 

 

 

Brașov 

Na ons bezoek aan Bacău zijn wij 

verder gereisd naar Brașov een 

toeristisch stadje in het midden 

van Roemenië.  

In Brașov hebben wij van 23 

oktober 2016 tot en met 25 oktober 

2016 het asiel van Emilia bezocht: 

Thea's Furry Friends Sanctuary 

(TFFS).  

Ook hier weer vele lieve honden, 

die hunkeren naar wat aandacht, 

liefde en uiteraard snoepjes.  
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Vlakbij ons hotel was een prachtig Roemeens kerkje met kerkhof. Om toch ook iets cultureels te doen tijdens ons 

werkreis, zijn wij even gestopt om het te bezoeken.   

 

 

 

Ook het asiel van Emilia 

kreeg van ons een donatie 

aan voer van totaal 150 kg.  

In het asiel van Emilia wordt 

dagelijks 30 kg voer 

uitgedeeld aan de honden.  

Dankzij de donatie kunnen 

zij daarom weer vijf dagen 

de honden eten geven.  
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Met de prachtige en vrolijke Balto zijn we op bezoek geweest bij de dierenarts, dr. Marius Stoica.    
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Tijdens ons bezoek werd een aantal honden opgehaald voor transport. Helaas mocht Balto nog niet mee wegens zijn 

gezondheid; maar later is hij alsnog op transport gegaan naar zijn warme en gouden mandje.  

Moreni 

Onze laatste bestemming was Moreni met haar grote asiel Happy Dogs Moreni, haar tuinen Happy Dogs Garden en 

Happy Paws dog sanctuary en natuurlijk mrs. Bunu. In Moreni verbleven wij van 25 oktober 2016 tot en met 28 oktober 

2016.  
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Voor het asiel hadden wij een cadeautje gekocht: een appel-, pruimen- en een perzikboom, die wij op het 

speelveld gepland hebben. In april 2017 gaan we kijken hoe het met de boompjes is gegaan.  

 

Op bezoek bij sponsorhondje Carlo en sponsorhondje Snickers.  
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Ook in Moreni lopen zwerfhonden over de straten op zoek naar voer. Gelukkig hebben we altijd voer bij ons en kunnen 

zo er voor zorgen, dat ze in ieder geval een nachtje met een gevuld buikje kunnen slapen.   

 

 

 

 

Dr. Malina Ghete hebben wij ook dit keer niet 

vergeten.  

Een kleine honderd lege medicijnflesjes, diverse 

medicijnen, waaronder in Roemenië dure 

antibioticia en injectienaalden kreeg zij, en waar 

zij heel dankbaar voor was.  

Ook brachten wij diverse zakken kleding voor de 

arme inwoners.  
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Voor de kennels hebben wij grind gekocht. Drie vrachtwagens werden vervolgens gebracht. Uiteraard 

hebben wij een handje geholpen. En het resultaat mag er zijn: de hondjes lopen niet meer in de modder! 

 

Een bezoek aan Moreni is niet volledig, zonder een bezoek aan Mrs. Bunu. Ook deze keer werden wij door haar met 

open armen ontvangen en waren haar honden blij ons (weer) te zien.  

Ook de hondenhokken, een actie uit november 2013, stonden nog altijd netjes op een rijtje.  
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Happy Dogs of Romania is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van donaties en giften. Mocht u ons financieel 

willen steunen, dan zouden de honden en katten en wij dit enorm waarderen. 

IBAN rekeningnummer: 

NL71 TRIO 0197 8927 28 

BIC/SWIFT code: TRIONL2U 

Happy Dogs of Romania is door de Belastingdienst erkend als een 

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Jaarlijks in januari 

ontvangt u een jaaropgave van de donaties ten behoeve van de 

belastingaangifte.  

Het RSIN bij de Belastingdienst is  854030517.  

 

Lees meer: http://www.happy-dogs-of-romania.nl/uwhulp/ 

 

http://www.happy-dogs-of-romania.nl/uwhulp/

