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Van 28 maart 2015 tot en met 31 maart 2015 zijn wij opnieuw afgereisd naar Roemenië om het project 

“Happy Dogs Moreni” in Moreni te bezoeken. 

 

 
 
Onderweg naar Moreni kwamen we in een dorpje al zwerfhonden tegen. Natuurlijk zijn wij even gestopt om 

ze wat eten te geven… 
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Na het inchecken in het hotel, zijn wij naar het asiel Happy Dogs Moreni gereden. Helaas zat het weer ons 
niet mee. Het had de hele dag geregend. Even goed waren de honden blij ons te zien: vrolijk blaffend 

werden wij begroet. Uiteraard bezochten we ook de gardens: Happy Dogs Garden en Happy Paws dog 
sanctuary. 

 

 
 
Ook “Fluffy” zat weer op zijn plek. Aan de ketting, maar elke ochtend mag hij even vrij rondrennen. 
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Op zondag 29 maart 2015 hebben wij de Lidl “overvallen”. Ruim 100 zakken hondenvoer hebben wij daar 

gehaald voor een bedrag van bijna 500 euro, dankzij diverse donaties en giften. 

 

Vervolgens zijn we op bezoek geweest bij mrs. Minodora en hebben we geknuffeld en gespeeld met Ianis. 

Ianis heeft een huidprobleem. Nadat hij hiervoor behandeld was, kwam hij terug in het asiel, waar de 

huidproblemen opnieuw begonnen. Vermoedelijk is (de stress in) het asiel deels de oorzaak. Nu hij bij mrs. 

Minodora is, gaat het prima. 
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Maandagochtend op bezoek bij mrs. Mincu in het verzorgingshuis. Wat was zij blij en gelukkig, dat wij bij 

haar waren. Helaas is zij een week later, op 5 april 2015 (Paaszondag) overleden aan de gevolgen van 

kanker. Een strijd die zij niet kon winnen. 

 

’s Middags opnieuw op bezoek bij mrs. Bunu en haar getrakteerd op gebak, nadat wij ons getrakteerd had 

op kip met rijst. Dat hadden wij overigens de vorige dag voor haar gekocht, maar niet om aan ons te 

serveren. Aan Anca hebben wij daarom geld gegeven om opnieuw kip en rijst te kopen. 
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Maandagmiddag weer tijd voor de hondjes. Sommigen zaten alweer enige tijd in de kennel en mochten nu 

lekker aan de lijn buiten lopen. Ze mochten even genieten van beweging, vrijheid en de knuffels. 

 

Ook werd een bezoek gebracht aan het voormalig gemeentelijk asiel, nu gebruikt als een extra 

opvanglocatie. Hoewel de vrijwilligers, gelet op de historie, hier niet graag komen. 
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’s Morgens op de laatste dag werd een bezoek gebracht aan de dierenarts Malina, waar op dat moment ook 

een ‘spay – neuter’ campagne van Romania Animal Rescue (RAR) aan de gang was. Die dag werden 53 

honden gratis gecastreerd of gesteriliseerd. Inwoners van Moreni konden gratis hun hond laten castreren of 

steriliseren. Deze man bracht zijn hondje. 

 

En vervolgens tijd om afscheid te nemen en terug te rijden naar de luchthaven. 
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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/

