Nyhetsbrev Februari 2012 Djurambulansen 0733 999 112
God fortsättning vill jag börja med att säga!
Det nya året har börjat bra för oss; förutom massor av nya medlemmar
och nya fantastiska kontakter från MyDog-mässan i Göteborg i början av
januari, har vi också fått en ny huvudsponsor – Royal Canin!
Och fantastiska Dina Försäkringar har förnyat sitt sponsorskap för 2012!
Med våra sponsorers hjälp kommer vi att få en Djurambulans till
Stockholm i mars, om allt går som planerat.
Det känns fantastiskt att allt hårt slit börjar betala sig och vi kommer ett
steg närmare vårt mål – att bli rikstäckande.
För att ni, fantastiska medlemmar, ska få ett ansikte på oss som jobbar
med Djurambulansen tänkte vi presentera en chaufför varje månad.
Vi börjar med Jane och berättar även en liten solskenshistoria.
En liten tax irrade omkring på Göteborgs gator, tillsynes utan någon som
ville kännas vid den. Polisen blev inkopplad och efter en längre period
utan att någon gav sig till känna som ägare så tillföll hunden polisen. Då
detta rörde sig om en gammal taxman så kan det ta lång tid att hitta ett
nytt hem, då det oftast inte är så lätt, eller ens möjligt, att omplacera äldre
hundar som dessutom kräver lite veterinärvård. In rycker Jane, som tar
sig an Taxametern som han nu kallas. Så den sista perioden i den gamla
hundens liv blir fridfull och lugn utan "egna" promenader bland stadens
bussar och bilar. Sånt gillar vi på djurambulansen!

Namn Jane
Ålder 49 år
Gör Är chaufför och ansvarar
för bilar och chaufförer
Djur Har haft många olika djur
sen tonårstiden.
Just nu har jag en hund som har
omplacerad hos mig,
Taxametern! En helgo
meter Tax!
Och några fina fiskar.
Annat Stortrivs med att få
hjälpa djuren och deras ägare!

Vinstnummer för lotterna
vi sålde på MyDog är:
1.

En Hundbur från MIM
Construction:
Blå/vit prickig lott serie
A och nummer 38

2.

3 månaders
förbrukning
av hundfoder från
Royal Canin:
Orange lott serie U och
nummer 15

3.

En fodersäck av valfri
variant från Royal
Canin: Rosa lott serie F
och nummer 39

Om du har vunnit kontakta
oss på info@djurhjalp.se så
berättar vi hur ni får
vinsterna levererade.
Observera att vinstlotten
måste visas upp vid
uthämtning av vinst.

Kontakt:

info@djurhjalp.se
0732-30 33 31
Donationer: pg 461786-6
SMS:
Skicka ett SMS med

Hälsningar Jenny, Djurambulansen

texten DJUR25, DJUR50,
DJUR100 eller DJUR200
till 72456 så skänker ni
motsvarande summa.

