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Oktober 2018   
 

Onze derde reis in 2018, op eigen kosten en gelegenheid, vond 

plaats van 23 oktober 2018 tot en met 29 oktober 2018 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 23 oktober 2018 tot en met 26 oktober 2018.     

Tijdens het bezoek aan het asiel in Bacău stond deze keer drie honden centraal: Simba, Kona en Robbie. Simba en 

Kona waren al gereserveerd voor adoptie en zouden begin november 2018 reizen.  

 

Voor Robbie zou ter plekke gekeken worden of hij past bij zijn toekomstige gezin. Helaas voor Robbie is de adoptie 

uiteindelijk niet doorgegaan; maar hij zal spoedig een huisje krijgen. Daar is hij te leuk voor!  
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In het asiel in Bacău verblijven ruim 200 honden en zo’n 40 puppy’s. Allemaal even leuk en lief. En de meesten vinden 

het prachtig om eens iemand anders te zien en komen soms brutaal soms schuchter een knuffel halen.  

Zoals Athos en Grace III. Twee prachtige lieverds, die samen in één kennel verblijven en het heerlijk vinden om 

aangehaald te worden.  

 

Anderen willen er helemaal niks mee te maken hebben en proberen zich zo klein mogelijk te maken onder het mom 

van dan val ik niet op. Zoals broer en zus Ashley en Austin… 
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En zoveel meer lieve honden in het asiel…  
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Ook hier krijgt Lupita speciale aandacht.  

 

Lupita hebben wij nog in het asiel bezocht en hoewel ze op afstand bleef, vond ze het wel heel interessant. Verdrietig 

genoeg hoorden we drie dagen laten, dat Lupita was ingeslapen.  

Een tumor in haar maag bleek dusdanig groot en uitgezaaid, dat het in het welzijn van Lupitza was, dat zij werd 

ingeslapen om verdere pijn en lijden te voorkomen. Lieve Lupitza ... rust in vrede... Jouw verschijning en 

aanwezigheid zal de Hemel een nog mooiere plek maken! Slaap zacht, mooie Lupitza !! 
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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.  

De eerste ochtend haalden wij voer uit de supermarkt voor de zwerfhond, vlakbij het hotel. En hoewel mensen 

vreemd keken, hielp de plaatselijke slager mee, haalde een lepel om het nat voer uit het blikje te halen en zelfs een 

stuk worst…  

 

Ook in het asiel van Moreni zoveel lieve en prachtige honden, die allen hunkeren naar wat aandacht, een knuffel en 

een aai over de bol… 
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Speciale aandacht vroegen we tijdens ons bezoek op Facebook voor Teddy. Als puppy is hij in het asiel terecht 

gekomen en sindsdien wacht hij braaf op zijn huisje… 

 

Vrolijke Fiona was ook weer blij om ons te zien. Zij was ongeveer een jaar geleden uit een naburig dorp uit een tuin 

weggehaald, waar ze aan de ketting lag, nauwelijks eten en water kreeg en een vreselijk leven leidde. Helaas is zij 

nog niet door iemand opgevallen en is er nog geen aanbod voor een eigen huisje voor haar.  
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In de tuinen uiteraard ook alle andere honden bezocht. Ook zij zijn allemaal even leuk en blij met het onverwachte 

bezoek.  
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En na een paar dagen in de herfst met 25 tot 28 graden genieten van de honden op het speelveld werd het weer tijd 

om afscheid te nemen…   

 

  

 

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/   
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