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Het bezoek aan Roemenië, op eigen kosten, begon op 4 april 

2014, de internationale dag voor de zwerfdieren, aan het 

nieuwe asiel van Happy Dogs Moreni.   

Het asiel in Moreni is mede 

mogelijk gemaakt door de gift 

van de Nederlandse Stichting 

WereldAsielen en de Noorse 

Stichting Phillys Minnefond. 

Maar ook diverse particuliere 

donaties hebben geholpen om 

het asiel op te bouwen tot wat 

het nu is. 

Het is omheind met een stenen muur, kan afgesloten worden en in de kennels 

ligt gravel. De honden kunnen tijdens regen schuilen in hun eigen hondenhok 

en de puppy's hebben hun eigen afgeschermde ruimte.  

Ook is, tijdens ons verblijf, de opslagruimte en quarantaine ruimte voorzien 

van een dak. Binnenkort wordt ook begonnen met de aanleg van een afgezet 

speelveld, voorzien van speeltuig en wellicht een klein poeltje voor de warme 

zomerdagen. 

 



 
 

Roemenië  
 April 2014 

 
 

In de plaatselijke Lidl in Moreni kochten wij elke dag voer voor de honden in Happy Dogs Moreni. Ook 

kochten wij voer voor de honden van mrs. Bunu en mrs. Mincu. Zij zijn twee op leeftijd zijnde alleenstaande 

vrouwen, die moeten leven van een minimaal inkomen (€ 100,-- per maand), maar wel de zorg hebben voor 

een grote groep honden. 

 

Dankzij onze bijdragen konden zij de honden weer eten geven. En reken maar, dat de honden vooral onze 

snacks heerlijk vonden! 

Op bezoek bij mrs. Mincu. Zij woont met 10 honden en een aantal katten in een huis zonder gas, stromend 

water en elektra. Haar huisje is koud, kaal en vervallen. Maar haar honden zien er goed verzorgd uit. 

Dagelijks loopt zij door Moreni en geeft zij zwerfhonden eten, terwijl zij nauwelijks eten voor haarzelf heeft. 
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En op bezoek bij mrs. Bunu. Zij heeft rond de 25 honden, die allemaal dankzij een actie via Facebook een 

eigen hondenhok hebben. 

 

Luca, één van de honden die we mee zouden nemen naar Nederland is op ongelukkige wijze van een 

hondenhok gesprongen en zijn heup gebroken. In Ploiesti zijn we op bezoek geweest bij de dierenarts, die 

Luca heeft onderzocht en een röntgenfoto heeft gemaakt. Helaas moesten wij Luca achterlaten in Roemenië 

voor zijn operatie, maar komt hij snel daarna alsnog naar Nederland. 
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Opnieuw een bezoek aan Happy Dogs Moreni en de ‘gardens’. 

 

Billy, onderweg naar Nederland. Op de luchthaven van Boekarest heeft hij afscheid genomen van onze 

goede vriendin Anca. Op Schiphol mocht hij eindelijk weer uit zijn kennel. Daar werd hij opgewacht door zijn 

opvanggezin, waar hij tot rust kan komen van de reis tot hij definitief geadopteerd 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/

