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Onze derde reis in 2017, op eigen kosten en gelegenheid, 

vond plaats van 17 november 2017 tot en met 24 november 

2017 en bezochten wij weer de asielen en projecten in 

Bacău en Moreni.   

Bacău 

 

Opnieuw reisden wij vanaf de luchthaven in Boekarest allereerst naar Bacău om het asiel  Fundatia ''Ia-ti acasa un 

prieten'' te bezoeken. Een afstand van zo’n 300 kilometer, maar een reisduur van zo’n 4,5 uur. In Bacău verbleven wij 

van 17 november 2017 tot 22 november 2017.     

Bij aankomst bij het asiel was juist Etty gebracht. Een prachtig zwart jong teefje met maar één pootje en drie 

stompjes. Hoewel in het begin enigszins schuw, was zij al snel aanhankelijk en liet zich graag strelen. Wat met haar 

gebeurd is en hoe het komt, dat ze maar één pootje heeft, is een vermoeden. 
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In het asiel zit nog altijd Dexter, een superlieve kruising Duitse herder, die ons herkende van het vorige bezoek. Wij 

mochten wel bij hem in de kennel komen, maar hij vond het een minder goed idee als wij weer weg gingen 😊 

Maar in februari 2018 mag hij toch zijn koffertje pakken voor een reisje naar Nederland.  

 

Ten behoeve van het asiel boodschappen gedaan; hondenvoer en twee elektrische kacheltjes voor in de quarantaine 

ruimte. En natuurlijk kreeg de zwerfhond op de parkeerplaats bij Auchan wat te eten. 
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Ook deze keer bewaakten prachtige Hope, Bouncy en Coco de ingang van het asiel en word je door ze begroet als een 

oude bekende.    

 

Zo veel prachtige honden elke keer opnieuw; smachtend en hunkerend naar wat aandacht, een aai over de kop, een 

snoepje en de dag verder uitzitten tot er weer eten gebracht wordt.   
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Tijdens ons bezoek waren ook vier Belgische meiden op bezoek bij het asiel. Zij kochten voor zo’n 1.000 euro aan 

voer en andere zaken die het asiel goed kan gebruiken.   

 

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 even langs bij dr. Malina en Alexandra, die juist bezig waren met het 

steriliseren van drie katjes: http://www.happy-dogs-of-romania.nl/projecten/moreni/spaying-is-the-answer-moreni/ 

 

http://www.happy-dogs-of-romania.nl/projecten/moreni/spaying-is-the-answer-moreni/
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Op bezoek bij Milo en hem vertelt, dat hij op donderdag zijn koffertje mag pakken voor een reisje naar Nederland en 

dat hij op zaterdag opgehaald wordt om naar zijn opvanggezin gebracht te worden. En inmiddels is hij geadopteerd! 

 

Voor Toffee en Nena is het nog even wachten tot ze hun eigen huisje krijgen.  
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En uiteraard ook voor de asielen in Moreni voer gehaald bij de Lidl.  

 

Ook in Moreni zoveel prachtige lieve honden smachtend en hunkerend naar wat aandacht, een aai over de kop, een 

snoepje en de dag verder uitzitten tot er weer eten gebracht wordt.  
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De laatste avond gezellig met Anca, Malina, Bianca en Bogdan doorgebracht.  

  

 

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/  


