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Onze derde reis in 2019, op eigen kosten en gelegenheid, vond 

plaats van 25 oktober 2019 tot en met 1 november 2019 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 25 oktober 2019 tot en met 29 oktober 2019.     

Tijdens het bezoek aan het asiel in Bacău stond Blue centraal. Er was interesse om hem te adopteren en het was dan 

ook een mooie gelegenheid om hem uitgebreid te bekijken. En begin november 2019 zal hij in de Happy Bus stappen. 

 

Ook Starry werd bezocht. Starry is zeer verlegen en schuw en verstopt zich graag. Zij komt in een opvanggezin in 

Nederland terecht en zal ook begin november 2019 in de Happy Bus stappen.  
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Zondag 27 oktober 2019 was het “Super Sunday” in Bacău en zouden 22 honden 

en 4 katten vertrekken richting Engeland, wegens de destijds nog mogelijke 

Brexit.  

Dat betekende ook vroeg opstaan omdat de eerste “Happy Bus” rond 07.00 uur 

zou vertrekken. En zo stonden wij voor de camera bij de eerste bus.  

Zondag 27 oktober 2019 betekende ook weer een rit naar de dierenarts. 

Patutza bleek een aanval gekregen te hebben in de kennel en werd met spoed 

naar de dierenarts gebracht. Gelukkig gaat het inmiddels weer wat beter met 

haar. Hoewel ze nog steeds bij de dierenarts verblijft, eet ze goed en loopt ze 

rustig rond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In juli 2019, toen wij 

Rococo voor het 

laatst zagen, werd 

bij hem een 

achterpootje 

geamputeerd. Toen 

was ook al de vrees, 

dat Rococo ernstig 

ziek zou zijn: 

uitgezaaide kanker in 

zijn longen. In 

oktober 2019 hadden 

wij hem opnieuw 

naar de dierenarts 

gebracht. Daar was 

hij ’s nachts 

overleden.  

Lieve Rococo... rust 

in vrede... Jouw 

verschijning en 

aanwezigheid zal de 

Hemel een nog 

mooiere plek maken! 

Slaap zacht, mooie 

Rococo!! 

 

https://www.facebook.com/groups/sadiesstraydogrescue/permalink/2320868848024064/
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 En verder hadden wij vooral heel veel hondjes wat liefde, aandacht en snoepjes gegeven. 

 

Moreni 

Zoals altijd verbleven wij als laatst in Moreni, bij het asiel van Happy Dogs Moreni, haar tuinen Happy Dogs Garden en 

Happy Paws dog sanctuary.  

Bij het asiel lag Max. Max is een waakhond, heeft een eigenaar en verblijft eigenlijk op het terrein die hij moet 

bewaken. Maar Max is liever bij het asiel, waar hij af en toe wat lekkers krijgt. En ja, Max heeft heel nodig een goede 

trimbeurt nodig, maar de eigenaar kan het eigenlijk niet veel schelen… 
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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… 

 

Vrolijke Fiona was ook weer blij om ons te zien. Zij was ongeveer twee 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 en de katten bezocht. In het kattenasiel leven zo’n 80 katten, in 

allerlei kleuren  en maten, wachtend op hun eigen huisje.  

 

Enkele langzitters, zoals Ureche, Brownie, Chilli en Papi, krijgen altijd wat extra aandacht.     
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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/

