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Overzicht van de Djimba dieren
Over het algemeen gaat het goed met de dieren van Djimba.
Gelukkig zijn er geen grote zorgen gevallen op het moment. Zelfs de alleroudsten, Scruffles van bijna
17, Sonia, Cokkie, Bella, allemaal 16, natuurlijk ze slapen veel, de pootjes worden zwakker, Scruffles
zijn hartje wordt steeds slechter maar al met al
genieten ze nog van het leven, ze eten goed,
scharrelen wat rond en krijgen veel liefde en
aandacht.
Momenteel wonen er ook 2 pleeghondjes van
de Franse stichting Appel des Levriers bij ons,
galga Rosa en bodeguero Kai. Hopelijk vinden ze
snel een eigen mandje. Hiervoor hadden we
pleeghondje Charly die inmiddels in Nederland
een geweldig huis heeft.
Met de poezen gaat het ook goed, Moudji is wel
heel oud aan het worden en plast maar overal in het rond, wat minder is. Monty wordt steeds
magerder maar still going strong.
De kipjes scharrelen lekker buiten en de degoes scharrelen in hun kooien.
Afkloppen maar los van de gewone kosten, gelukkig even geen extremen.
Helaas hebben we in juni afscheid moeten nemen van onze lieve Chester, hij wordt gemist.

De medicijnen en dierenarts kosten bedroegen voor het eerste halfjaar 2500 euro en de voerkosten
ruim 2000 euro. Dankzij een voerdonatie zijn deze laatste kosten een stuk lager dan normaal.
Wilt u meter of peter worden van een van de Djimba dieren en zo ons steunen met de dierenarts-,
medicijn- en speciaal voerkosten? Dat kan voor 2,50 per maand op rekening NL09INGB0006021327
tnv stichting Djimba.
Foto’s van de dieren
Op de volgende pagina vindt u nieuwe foto’s van de Djimba familie
http://www.djimba.com/fotos.html
Op de video pagina vindt u enkele nieuwe video’s
http://www.djimba.com/videos.html
Sikjes Kids
Eind juni zijn Mojo, Minka, Sun en Lune naar hun nieuwe families gegaan. Het gaat goed met ze, ze
groeien als kool en eind van deze maand ga ik hun een
bezoekje brengen.
Dan gaan ook Molly en Dolly naar hun nieuwe huis.
http://www.djimba.com/sikje.html
en op Facebook https://www.facebook.com/sikjes.kids

Memories Forever Huisdieren Uitvaartbeurs
Misschien heeft u er al iets over gelezen op Facebook, op 2 november organiseer ik deze beurs in
Zaltbommel. Het is een beurs met allerlei informatie over alle zaken die komen kijken rondom het
overlijden van een huisdier. Het wordt een interessante en inspirerende beurs
met standhouders, een kinderhoek en een uitvaartzangeres die diverse mini
concerten zal geven.
We willen er niet graag over nadenken maar er komt een moment dat u
afscheid moet nemen, we moeten dan beslissingen nemen terwijl we vaak veel
te verdrietig zijn om die beslissingen te willen nemen. Op de beurs kunt u in
een prettige en ontspannende sfeer kijken, voelen, praten en u zo informeren.
Alle reden dus om deze beurs in uw agenda te schrijven www.memoriesforever-beurs.com en op Facebook facebook.com/memoriesforeverbeurs (hier
vindt u ook een kleine enquete waarvan ik het erg op prijs zou stellen als u deze
in zou willen vullen).

Dierenpinnen
Altijd op zoek geweest naar een pin van een Ierse wolfshond, Schipperke,
Keeshond, Schaap, Koe, Tijger, Kraai of een van de tientallen andere dieren?
Prijs per pin 4,50 (excl verzendkosten), drie voor 13 euro.
Klik hier om een lijst te zien met alle dieren, eind juni zijn er een groot aantal
nieuwe dieren toegevoegd.

Dierenurnen
Op de site www.grey-art.com vindt u exclusieve handgemaakte dierenurnen / herinneringsdoosjes
(voor het bewaren van foto’s, een halsband, speeltje, paspoort enz) van hout. Elke urn is uniek. Er
zijn urnen voor kleindieren, katten en honden. U kunt zelf
aangeven welke vorm, kleuren, accessoires u wenst, (zoals
naam, pin, hartjes, vlinders etc.)
Hiernaast ziet u een voorbeeld van een herinneringsdoos in de
vorm van een vlinder welke op verzoek gemaakt is. De
herinneringsdozen / urnen zijn betaalbaar en samen met u
creeer ik met liefde en respect een tastbare herinnering.

Adrie vierdaagse
Afgelopen week heeft Adrie de Vierdaagse voor de derde keer voor ons gelopen. Ze heeft weer een
indrukwekkend bedrag binnengehaald maar liefst ruim 1500 euro!
We zijn haar en iedereen die haar gesponsord heeft, ontzettend dankbaar.

Enkemederstrand
Op 6 juli heeft Ingrid van Huenen met een vriendin voor Djimba op de hondendag op het
Enkemederstrand gestaan. Helaas speelde het weer hen parten, regen en wind zorgden voor weinig
bezoekers en slechts 11 euro omzet. Maar een welgemeend dank je wel dat jullie je kranig hebben
gehouden die dag.
Workshops
13 september staan er weer 2 workshops gepland in Zaltbommel, Soft Touch en Dog Mindfulness,
voor beide workshops zijn nog enkele plekken beschikbaar. www.bewustZIJN-workshops.com. De
workshops worden gevolgd met hond.
Agenda
De agenda voor de komende tijd, 2 augustus ochtend workshop Soft Touch in Rotterdam, deze zit
vol. In de middag de besloten veiling die voor ons door Leonie Triesschijn georganiseerd wordt.
Zondag ben ik aanwezig op de Rescani dag in Sint Truiden
7 september sta ik op Petsotic in Roeselare (Belgie).
13 september workshops Zaltbommel
14 september kunstbeurs in Budel
Kom gerust even buurten!
Aangezien er zich nog geen 10 mensen zich aangemeld hebben voor de Blog updates, en het veel tijd
kost om de blog ook bij te houden, vinden de meeste updates alleen nog plaats via de Facebook
pagina van Djimba.
Hartelijke groet
Betty en de Djimba familie

