
Roemenië 
 

 

Maart 2018   
 

Van 28 maart 2018 tot en met 31 

maart 2018 hebben wij, opnieuw, 

een bezoek gebracht aan het asiel 

van Happy Dogs Moreni in Moreni, 

Roemenië. En natuurlijk ook onze 

vrienden aldaar vereerd met een 

bezoekje 

Uiteraard hebben wij ook deze reis 

weer zelf betaald.    

Al direct bij het hotel in Moreni waren zwerfhonden aanwezig, die wij gelijk een lekker hapje gegeven 

hebben.  

 

En al snel wisten ze, dat we in het hotel zaten. Vooral onderstaande vrolijke Frans. Hij ging gewoon naast 

het hotel in het zand liggen slapen en wachten tot wij weer naar buiten kwamen.  
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Op bezoek in de tuinen van Moreni, waar diverse honden en katten wachten op hun gouden toekomst. De 

tuinen zijn voor sommige honden een minder stressvolle plek dan het grote asiel, omdat het er rustiger is.  

En dus werden onder andere Mona, Tina, Greya, Dexter, Ureche, Papi, Ellie, Angie, Bilutza en Ophelia 

verwend met snacks en vooral veel liefde, aandacht en knuffels. 

 

Bij de plaatselijke Lidl werd als vanouds weer een groot aantal zakken hondenvoer gekocht. Dat we er 

uitzagen alsof we door de modder waren gerold, maakten ons niet uit. En eigenlijk de andere bezoekers 

van de Lidl ook niet.   
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De prachtige honden in de tuinen… v.l.n.r.: Tina, Jenny, Mona, Bilutza, Faith, Dexter, Ella, Ureche, 

Ranger, Lella, Mona, Ophelia, Greya, Angie 

 

Dierenarts Malina kreeg, bijna als vanouds, weer de nodige medicijnen, waarmee ze weer gratis arme 

mensen kan helpen met hun huisdieren.  

Ook werden drie poezen gesteriliseerd, waarvan één zwanger was. Zij krijgen geen ongewenste kittens 

meer… 
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En natuurlijk het grote asiel bezocht. En ook daar werden de honden verwend met snacks, knuffels, liefde 

en aandacht. Een aantal mocht ook even de pootjes strekken op het speelveld.   
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Verder bezochten wij “Castelul Peleş”. Dit neorenaissancistische Kasteel Peleş is gebouwd tussen 1875 en 

1883 en heeft meer dan 160 kamers, ingericht in zeer veel verschillende stijlen, waaronder Duitse en 

Italiaanse (neo) renaissance, (neo) gotiek, Duitse barok, Moors, Turks en Jugendstil. In de kamers zijn vele 

kostbare koninklijke bezittingen tentoongesteld, waaronder houtsnijwerk, meubels, gebrandschilderde 

ramen, wapens en schilderijen.    

 

Op weg naar het asiel stond een paard in de volle zon bij 20 graden en zonder water. De eigenaren zaten in 

het café… Van ons kreeg hij stro en water…  
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En dan is het afscheid nemen… en tijd voor de groepsfoto’s.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

