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Onze tweede reis in 2019, op eigen 

kosten en gelegenheid, vond plaats 

van 10 juli 2019 tot en met 24 juli 

2019. We bezochten net als 

voorgaande keren weer de asielen en 

projecten in Bacău en Moreni.   

Ook werd weer 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 10 juli 2019 tot en met 17 juli 2019. 

Andere jaren werden we begroet door de poortwachters Hope en Bouncy, maar zij zijn inmiddels 

geadopteerd. Dit jaar werden we vrolijk begroet door Noa en Rocky, die bij de ingang in een kennel 

zitten.   
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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. Dit jaar kreeg Jasper speciale aandacht, omdat hij kans maakte op een ticket 

richting Nederland. En die ticket kreeg hij: op 3 augustus 2019 zette hij voet op Nederlandse bodem.  

 

Uiteraard krijgen ook de “langzitters” veel aandacht. Het lijkt daarbij vaak, alsof de honden ons 

herkennen van vorige bezoeken. Anderen blijven wat schuchter en schuw, maar voor iets lekker komen ze 

graag dichterbij. Op de foto hieronder: Coditza, Stelea, Iasi en Nico. 

 

En op de foto hieronder: Alyssa, Lando, Cora en Pyter.    
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In het kader van ‘Spaying is the answer’ wordt ook in Bacău gesteriliseerd. Tijdens ons bezoek vond een 

nieuwe ronde plaats en werden wij uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn; ook om kennis te maken met 

de dierenartsen, die de operaties uitvoeren.  

https://www.happy-dogs-of-romania.nl/projecten/spaying-bacau/  

 

Op het moment dat wij in Bacău waren, werden bijna 200 puppy’s in het asiel geteld. Niet eerder waren 

er zoveel. En wat zijn ze schattig, ondeugend, ondernemend en vrolijk!!   

 

 

https://www.happy-dogs-of-romania.nl/projecten/spaying-bacau/
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Moreni 

 

Na ons bezoek aan Bacău zijn wij verder gereisd naar Moreni. Daar hebben wij verbleven van 17 juli 2019 

tot en met 24 juli 2019 en hebben wij het asiel van Happy Dogs Moreni met haar tuinen Happy Dogs 

Garden en Happy Paws dog sanctuary bezocht.  

In Moreni was op de dag van aankomst een sterilisatiecampagne bezig, waar we uiteraard bij geweest zijn.  

 

Ook in Moreni zitten zoveel lieve honden, die al zolang wachten op een eigen huisje.   
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In Brașov hebben wij opnieuw Timea ontmoet en bezochten wij Oituz. Ooit was Oituz aangeschaft onder 

het mom van "het is een Labrador pup". Maar toen bleek, dat hij geen Labrador was, kon hij verhuizen 

naar een nieuwe eigenaar. Maar ook daar was hij ongewenst, en zo verhuisde hij naar een derde eigenaar. 

Ook daar was hij ongewenst en werd hij, inclusief twee chips (!) op straat gedumpt. Op straat werd hij 

aangereden door een auto, maar overleefde het. En misschien was het wel zijn geluk.  

 

En we hebben de twee clowns: Buldi en Belia ontmoet. Wat een leuke en aanhankelijke hondjes!  

 

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

bemiddelen. Zo vangt zij Whisky en Cooper op; twee schatten van reuen.  
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Ook in Moreni worden katten opgevangen; er is een heus kattenasiel aanwezig, waar momenteel zo’n 70 

kittens, katers en poezen verblijven. Allemaal wachtend tot zij een huisje vinden.  

 

Puppy’s in Moreni. Zij werden geboren in de buurt van het asiel en werden, samen met hun moeder, 

meegenomen naar het asiel. En het was nog een kunst om ze binnen de hekken van het speelveld te 

houden. Door hele kleine kiertjes konden ze het speelveld verlaten. Elke ochtend was het dan ook weer 

tellen en op zoek gaan naar de kleine uitbrekers. 

 

 



 
 

Roemenië  
 Juli 2019  

 
 

Dan is het toch ook weer tijd om afscheid te nemen. Eerst nog even Fluffy gedag gezegd. Fluffy heeft een 

baasje en verblijft in een tuin, aan de ketting. Hij krijgt even goed elke keer van ons ook iets lekkers. En 

elke keer wordt geprobeerd om het te bevrijden, maar helaas: zijn eigenaar weigert.  

 

En afscheid nemen van de grote helpers in het asiel Andrew en Ana. Tijdens schoolvakanties en in het 

weekend helpen zij hun moeder met de verzorging van de honden.  
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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/

