
Roemenië 
 

 

April 2019 

 

Van 6 april 2017 tot en met 8 april 2017 

zijn wij opnieuw, op eigen kosten en 

gelegenheid, afgereisd naar Moreni, 

Roemenië.  

In Moreni hebben wij het asiel van 

Happy Dogs Moreni, onze vrienden en 

alle honden aldaar bezocht.   

 

Na aankomst bij het hotel en ingecheckt te hebben, hebben we een rondje Moreni gemaakt. Bij de Lidl 

wat snacks voor honden en katten gehaald. Uiteraard een lief zwervertje wat gegeven. Daarna langs het 

grote asiel gereden, dat echter al op slot was.   

Wel was “Samson” daar en hij herkende ons direct!  

 



 
 

Roemenië  
 April 2019 

 
 

De tuinen waren wel open, zodat we toch nog even met de honden én katten konden knuffelen.  

 

Uiteraard werden de buurtkatten niet vergeten.  
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De volgende morgen hebben we ook de honden bij de slager verwend, met hulp van de plaatselijke slager. 

Een treffender beeld van een zwerfhond is er niet: een hond in een kartonnen doos… 
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 Bij de plaatselijke Lidl werd als vanouds weer een groot aantal zakken hondenvoer gekocht.   

 

Na de boodschappen richting het grote asiel. Zoveel lieve honden, die allemaal wat aandacht willen en 

gekregen hebben, inclusief een lekker snoepje. Grote favoriet blijft lieve Teddy…  
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Uiteraard ook weer heel veel hondjes in het asiel geknuffeld en gefotografeerd.  

 

Molly kreeg wat extra aandacht van Astrid 😊   
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En honden op het speelveld uitgelaten… zo leuk om te zien als ze hun kennel mogen verlaten en hun 

pootjes even mogen strekken!  
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En dan is het afscheid nemen… en tijd voor een groepsfoto.  

 

 

 

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/

