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Van 17 augustus 2017 tot en met 30 augustus 2017 

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 

17 augustus 2017 tot 24 augustus 2017 verbleven. Het asiel heeft diverse, afgescheiden, speelvelden, zodat de honden 

apart van elkaar even lekker kunnen ravotten met hun vriendjes en hun poten kunnen strekken.  

In het asiel zelf verblijven zo’n 200 honden en 60 puppy’s. Daarnaast hebben zij op diverse locaties in en rond Bacău 

opvangplaatsen waar honden en katten zitten.   
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Zoals elke keer opnieuw lag prachtige Hope als een poortwachter bij de ingang van het asiel en word je door haar 

begroet als een oude bekende. En in haar kielzog komt ook Bouncy aangedrenteld. En sinds de zomer is ook Pooh een 

gelukkige poortwachter en heeft hij de vrijheid om rond te dolen door het asiel; in afwachting van zijn adoptie.  

 

Uiteraard ook weer echte zwerfhonden eten gegeven, zoals hierboven. Een prachtige lieve hond bij de Lidl, die in 

ieder geval voor een nachtje een vol buikje heeft.  
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Op bezoek bij een gemeentelijk asiel in de buurt van Focsani. De bedoeling was om Axel uit het asiel te halen. Alles 

af- en doorgesproken, maar tijdens ons bezoek bleek de dierenarts al vertrokken te zijn. En Axel kregen we niet mee. 

Gelukkig kon hij alsnog een dag later het asiel verlaten en inmiddels geadopteerd. 

 

Zondag rustdag. Prachtig weer voor een mooie boswandeling met 6 geluksvogels, waaronder Droopy, een prachtige 

lieve Beagle. Nog nooit aan de riem gelopen en meteen ging het prima en vond hij het super. Inmiddels is Droopy 

geadopteerd en woont hij nu in Engeland. 
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In een asiel met zoveel honden is altijd genoeg te doen. Dus werd de puppy kennel gereinigd, de voerbakken 

gewassen en de honden kregen water. De werker wordt nog altijd “gesponsord” door de gemeente Uithoorn. De door 

de gemeente vervangen werkkleding wordt nog altijd gebruikt.  

 

Een andere geluksvogel is Dexter. Voor hem was en is interesse in adoptie en eerste instantie opvangen. Een middag 

lang zijn we bij Dexter geweest. Een prachtige lieve kruising herdershond. Helaas is de verplaatsing naar Nederland 

even uitgesteld wegens omstandigheden. In november zullen we hem dus weer zien.  
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Minder gelukkig was Snow, die haar naam heeft gekregen van een trouwe sponsor en supporter. Aangereden, 

ondervoed en vol vlooien en teken werd zij aangetroffen in een wijk in Bacău. Bij de dierenarts bleek ze een pootje 

gebroken te hebben. Maar nu gaat het prima met lieve Snow en staat zij op de lijst om te vertrekken naar Engeland.  

 

Wel weer gelukkig waren v.l.n.r. Freya, Kiki, Bell, Shadow, Mini en Maya. In augustus nog bezocht in het asiel, in 

september mochten zijn afreizen naar Nederland zijn inmiddels gelukkig geadopteerd.  
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 En nog een zwerfhond die voer kreeg. Bang en onzeker, maar de honger overwon haar angst… 

Brașov 

Na ons bezoek aan Bacău zijn wij verder gereisd naar Moreni, maar zijn voor een dag naar Brașov gereden om Emilia 

en haar honden te bezoeken. Emilia is inmiddels verhuisd naar Schotland en haar honden zijn zo goed als 

geadopteerd.  

 

De prachtige honden van het asiel van Emilia: Thea's Furry Friends Sanctuary… 
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En nog meer prachtige honden van het asiel van Emilia: Thea's Furry Friends Sanctuary… 

Moreni 

Zoals altijd verblijven wij als laatst in Moreni, bij het asiel van Happy Dogs Moreni, haar tuinen Happy Dogs Garden en 

Happy Paws dog sanctuary en natuurlijk mrs. Bunu. Maar eerst op bezoek bij Anca en haar pas geboren zoontje Lucas.  
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Net als andere jaren veel hondjes gezien, geknuffeld, geborsteld, mee gespeeld en vooral ook gefotografeerd en 

gefilmd. Vooral Milo had mijn hart gestolen. Alleen in een kennel, wachtend op het beetje aandacht dat hij kreeg.   

 

 

De werkers in het asiel: Mariana, Auras en Rodica kregen een cadeautje van Astrid, als dank voor al hun goede en harde 

werken voor en in het asiel.  
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Uiteraard ook op bezoek bij mrs. Bunu en haar prachtige honden. Zij had (in de 80) zelf de hondenhokken een verfje 

gegeven en weer waterdicht gemaakt.  

 

Op bezoek bij dr. Malina Ghete, de dierenarts en vriendin in Moreni. Zij verricht op eigen initiatief inmiddels ruim 600 

sterilisaties en castraties bij katten, gratis voor de inwoners van Moreni. En uiteraard steunen wij haar hierbij.  
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Ook in Moreni straathonden. En ook hij kreeg van ons eten, zowel van ons eten als hondenvoer, nat en droog. Ook hij 

had een vol buikje die nacht…  

 

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/  


