support

MedlsupportVZW zet zich in
tegen het dierenleed.. We
wensen elk hondje of katJe
een mooi leven te geven
samen met zfn baasJe of

toekomstig bâesþ..
ln Spanje proberen we ze
samen met het Asiel APARIV

in Rincon de

la Vlctorla

(Malaga) de honden een

mooie toekomst te geven wat
een zware opdracht is.. Ën

hier in Belglë traehten we
zoveel mogelfik kansärmen

met hun huisdier te

steunen

MËDISUPPORTVZW

Ondernemlngsnr r 0663554036
Boomsesteenweg 47
Tel. 0497 45 49 64

info@medisuport.be

www,medisuport.be
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Jouw,stêun is zeker

welkom
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:l/www.faceboo k.com/
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//www.facebook.com/Cocreati

207 92627 629207
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Medisupport is een fonge
opstartende vzw die zich
vooral inzet voor de Spaanse
honden en Baarden in Nood

2830 Wlllebroek
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Wij zijn daarom ook hard op zoek
naar mensen die ons kunnen helpen

Steun voor
edisr

r
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kansarmen met
huisdier in Willebroek
en omstreken

met eventueel, oude honden-of
kattenspeeltjes, dekentjes,
mandjes, voeding voor honden en of

katten, die door welke reden ook
niet meer gebruikt worden.. Wij

Windhonden, Podenco's en
allerlei andere hondenrassen
worden in SpanJe, ingezet om te
racen en te jagen, enz... Zolang zij

hun best doen om hun buit
binnen te halen voor hun baasje,
gaat het allemaal redel'rjk goed..
eens dit niet rneer het geval ¡s..

door ouderdom, breuk aan de

Niet alleen denken we aan de honden
in Spanje, maar ook denken we aan

de huisdieren in ons eigen land
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We

sponseren, zoals bv voeding laat

mensen die het financieel moeilijk

jullie horen I Jullie donatie

hebben en onder begeleiding van het

welkom

OCMW staan. Mensen die met een

logo op onze website, alsook op

attest van het OCMW bij ons

komende evenementen..

maand genoeg voedsel krijgen voor

straat of in de vuilbak gegooid...

hond en/of kat.
lnschriiven is nodis
snel op

!!!
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dodingsstation.... Daarom weÌìsen

handje toe te steken....

I!

tegen een kleine gift bedelen aan

mishandeld, opgehangen, op

we de Spaanse vrijwilligers een

verder

Ook bedrijven, die iets willen

langskomen, kunnen 1 keer per

gebracht of naar een

helpen er graag kansarmen mee

verzamelen voeding in, die we dan

poten, enz... worden ze gedumpt,

Of worden ze naar een a6iel

kunnen het komen ophalen, en

info@medlsuport.be

Voorraad is

!

is zeker

En bij een donatie komt je

