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Onze tweede reis in 2018, op eigen 

kosten en gelegenheid, vond plaats van 4 

juli 2018 tot en met 19 juli 2018 en 

bezochten wij weer de asielen en 

projecten in Bacău en Moreni.   

Ook werd een bezoek gebracht aan 

Brașov en Uliești.  

Bacău 

 

Vanaf de luchthaven in Boekarest begon de reis richting 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 4 juli 2018 tot en met 12 juli 2018. 

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.  
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Tijdens elk bezoek aan het asiel worden alle honden begroet, krijgen ze wat aandacht, snoepjes en velen 

een aai over hun bol. Toch word je ook tijdens elk bezoek geraakt door een aantal honden. Zoals Peggy; 

een lieve vrolijkerd, die constant verhuisde van kennel naar kennel door over het hek te klimmen. Zij is 

uiteindelijk verhuisd naar een kennel, waar ze niet uit kan ontsnappen.    

 

Of Poppy; zij was recentelijk binnengebracht. De eerste keer was zij schuw en voorzichtig, maar een 

tweede keer was er al herkenning en kwam ze al snel die aai en knuffel halen. De volgende keer had ze 

liever niet, dat we weer weggingen.  
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In en bij het asiel worden ook katten opgevangen en verzorgd, tot zij geadopteerd zijn. Zoals Smoothy, 

Ashira en Sushi.  

Alle drie zijn op het moment van schrijven (28.07.2018) nog beschikbaar voor adoptie.  

 

https://www.happy-dogs-of-romania.nl/products/smoothy/ 

 

https://www.happy-dogs-of-romania.nl/products/ashira/ 

 

https://www.happy-dogs-of-romania.nl/products/sushi/ 

https://www.happy-dogs-of-romania.nl/products/smoothy/
https://www.happy-dogs-of-romania.nl/products/ashira/
https://www.happy-dogs-of-romania.nl/products/sushi/
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Enkele bewoners van het asiel: Tuia, Poppet, Simona, Berca, Dorothy, Cleo, Manuel, Coditza, Herbie, 

Patutza, Nico en Loro.  Mocht je een hondje op afstand willen sponsoren? Vraag gerust om informatie. 
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Moreni 

 

Na ons bezoek aan Bacău zijn wij verder gereisd naar Moreni. Daar hebben wij verbleven van 12 juli 2018 

tot en met 19 juli 2018 en het asiel van Happy Dogs Moreni met haar tuinen Happy Dogs Garden en Happy 

Paws dog sanctuary bezocht.  

Ook in Moreni zitten zoveel lieve honden, die al zolang wachten op een eigen huisje. Zoals Teddy. Dit 

mannetje zit sinds februari 2013 in het asiel en wacht geduldig, tot hij wordt opgemerkt. Zijn verblijf in 

de kennel, zijn leven lang al, laat wel sporen na. Maar hij is even goed vriendelijk, nieuwsgierig en vindt 

de aandacht in het begin nog wel eng, maar eigenlijk ook erg fijn. 

 

Ondanks de af en toe flinke (onweers)buien was er ook tijd voor ontspanning. Althans, ontspanning? Op de 

mountainbike het bos in. En onderweg een kleine kitten (inmiddels Gypsy genaamd) van de straat geplukt 

en gezellig meeging.  
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Enkele hondjes in het asiel in Moreni: Ace, Todd, Parnaie, Trish, Bilutza, Sumatra, Oldie, Jenny en Angie; 

allemaal nog wachtend op een huisje.    

 

In Brașov hebben wij Timea ontmoet, nadat we al via internet veelvuldig contact hebben gehad. Via 

Timea is al een aantal katten en een hond in Nederland geplaatst. Zij was samen met Ursula gekomen 

(inmiddels geadopteerd), een nog jong teefje.  

En dan valt het nog niet mee om een leuke foto te maken 😊  
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Ook hebben wij Ioana ontmoet, nu in Roemenië. Wij hebben haar al een aantal keer in Nederland 

ontmoet, tijdens de transporten van de honden en katten naar Nederland. De foto is overigens genomen in 

“Strada Sforii” in Brașov: het smalste straat in Europa.  

 

In Uliești hebben wij Katerine ontmoet. Zij vangt als privé-persoon een aantal honden op, waarvoor wij 

bemiddelen. En nu konden we de honden in het echt ontmoeten, al viel het niet mee om een mooie foto 

te maken.  
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Ook in Moreni worden katten opgevangen; er is een heus kattenasiel aanwezig, waar momenteel zo’n 40 

kittens, katers en poezen verblijven. Allemaal wachtend tot zij een huisje vinden. En soms met succes: 

het schildpadje op de eerste foto is gereserveerd.  

 

En over katten gesproken: uiteraard ook weer Malina, de dierenarts in Moreni, bezocht, terwijl zij bezig 

was met een sterilisatie van twee katjes.  
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Zoveel lieverds in Moreni… Eigenlijk gun je ze allemaal een huisje, veel liefde en aandacht in plaats van 

een kennel in een asiel, wachtend op het moment dat er eten uitgedeeld wordt.  
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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/

