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Het Woord van de Voorzitter

Beste leden en vrienden,
Tijdens deze december maand is de tijd
weer aangebroken om een kleine bilan
op te stellen !
En we gaan niet verwijzen naar de
negatieve punten, die zijn toch allemaal
dezelfde voor al diegenen die instaan
voor de bescherming van de dieren en
we zullen ze volgend jaar proberen te
positiveren.

vechten om te overleven. Ik doe hierbij
dan ook een oproep aan de personen die
haar zouden kunnen helpen bijvoorbeeld
bij het vangen met de vallen ......
We hebben eveneens de grote werken
aan de Fanal verder gezet. Dit jaar hebben we de gevel aangepakt want die
had het broodnodig !

Laat het ons eerder hebben over de
positieve punten die ons in de loop
van het jaar te beurt zijn gevallen :
en om te beginnen, we hebben 152
katten opgevangen en we hebben er
63 kunnen laten adopteren. 7 Anderen
hebben geluk gehad en konden teruggegeven worden aan hun baasje.
Onder de katten die in de Fanal zijn
toegekomen, verkeerden er veel in een
erbarmelijke staat ingevolge verschillende ongevallen en moesten zware
operaties ondergaan om een gelukkig
leven te kunnen leiden. 123 Zwerfkatten
konden gesteriliseerd worden van het
territorium Schaarbeek dankzij het
budget toegekend door de gemeente.
Grotendeels dankzij de hulp van
Stéphanie, Voorzitter van Every cats !
We danken haar hiervoor uit de grond
van ons hart voor het fantastisch werk
dat ze verricht. (email adres van
Stephanie : stef2303@hotmail.com).
Evry cats is een jonge vereniging die zich
volledig inzet om al die ongelukkigen
te redden die op de terreinen moeten

Onze Raad van Bestuur werd verrijkt.
Drie jonge enthousiaste bestuurders
hebben de rangen vervoegd en besteden
heel wat van hun tijd om nieuwe ideeën
aan te brengen. Kortom, ze versterken
een beetje de Raad want die begint
stilaan….. moe te worden ! Welkom
jongeren !
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We bedanken eveneens onze ploeg
vrijwilligers die zich zo hard inzetten
voor onze kleine vriendjes ! Bedankt
eveneens de “kuisploeg” die er op
toeziet dat onze lokalen onberispelijk
zijn.
Met een knipoog wil ik verwijzen naar
het koppel dat ter gelegenheid van hun
huwelijk aan hun vrienden gevraagd had
om een gift te schenken aan de Fanal in
plaats van geschenken te geven !
En bedankt u allen, beste leden, vrienden, peters en meters want zonder uw
vrijgevigheid en uw steun, uw giften en
ook uw deelname aan onze activiteiten
(theater, kerstdiner, barbecue) zouden
we al die vriendjes niet kunnen redden !
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Dankzij u kunnen ze van de beste zorgen
genieten !
Wat onze activiteiten betreft, herinneren
we er u met plezier aan dat 2017 de
gelegenheid zal zijn om samen met u
het 30-jarig bestaan van de Fanal des
Animaux te vieren ! We zullen deze
verjaardag heel het jaar door vieren.
Verschillende data werden reeds weerhouden en we hopen er u te zullen
ontmoeten.
In afwachting wensen we u en al wie
u dierbaar is, heel veel geluk voor het
nieuwe jaar.
					
Danièle.

Zondag 18 december 2016

Kertsdiner
Maaltijd om 12u30
Spektakel live om 14u !

Ambachtelijke standen en
een fantastische tombola

Menu
Verrassingsvoorgerecht
Paëlla
Dessert naar onze zin

e 35,per persoon

(Vegetariërs, gelieve u te melden, bedankt

Te reserveren voor 10/12/2016
op nr : 02/734.60.29.
Betalen op de rek. van de Fanal
BE71 0682 0580 9169

Centre civique de Kapelleveld – Albert Dumontlaan, 10 - 1200 Brussel
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TE NOTEREN

In 2017.....
De Fanal des
Animaux viert
zijn 30 jaar !

Op 9, 10 en 11 december 2016

Op zondag 12 februari 2017

Kerstmarkt in het Centre Civique
Kapelleveld (zie details hieronder).

Grote Sint Valentijnavond
(zie details blz 6).

Op zondag 18 december 2016

Op zondag 23 april 2017

Groot kerstdiner en spektakel
Maaltijd om 12u30
Spektakel om 14u
(zie details blz 3)

De Fanachas stellen voor
“Les Animaux en folie”
(zie details blz 12).

In het Centre Civique Kapelleveld
Vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 december.

Vele ambachtelijke standen
Vrijdag van 18 tot 21u.
Zaterdag van 10 tot 20u.
Zondag van 10 tot 18u.

Inschrijvingen en inlichtingen : 0479/35.69.92
VZW Centre Civique Kapelleveld
Albert Dumontlaan, 10 • 1200 Brussel • Tel: 02/770.22.35
info@kapelleveld.be - www.kapelleveld.be
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Onze activiteiten
Kabaretvoorstelling van 15 oktober 2016
Eens te meer hebben de “Fanachas” een
verrukt publiek meegenomen op hun
vleugels van enthousiasme en toewijding
en dit tot op het einde van de wereld.
En aangezien de droom geen duur
vervoermiddel is, zijn we van het ene
continent naar het andere gegaan in
één oogopslag. Tijdens de reis hebben
we verschillende personages ontmoet
en heel veel landen doorkruist.
En als er af en toe een lichte valse noot
opdook of een kleine black-out optrad
bij een gedurfd programma waarvoor de
artiesten geen enkele moeite uit de

weg hebben gegaan, dan draagt dit
alleen maar bij tot de charme van een
welwillend en veroverd publiek dat heel
erg heeft geapplaudiseerd op het einde
van het spektakel.
Vervolgens konden de toeschouwers
genieten van een koude schotel die
door de zorgzame handen van de
“Fanachas” was bereid en ook van de
gebakjes die tot gulzigheid hebben
aangezet.
Een dike bravo voor iedereen.		
					
Eliane.

ONZE KALENDER 2017

Onze kalender 2017 met 12 prachtige
foto’s van onze kleine beschermelingen,
is te koop bij de Fanal des Animaux,
Emile Maxlaan, 16, 1030 Schaarbeek
aan de prijs van e 10,-.
Indien u zich niet kan verplaatsen,
dan kunnen wij u hem opsturen na
ontvangst van uw betaling van e 11.50
(verzendingskosten inbegrepen) op
onze rekening BE71 0682 0580 9169.

Fotos : Tony Van Hees
Realisatie : Joseph Duerinckx
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Grote avond

Diner – Spektakel

e 35,per persoon

•
•
•
•

aperitief en zakouskis
voorgerecht
hoofdschotel
dessert

(Vegetariers moeten zich wel melden.)

Of u nu alleen bent of met vrienden of
met uw geliefde, iedereen is welkom !
Grote stand van ambachtelijke voorwerpen
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Wanneer ?
Op zondag 12 februari 2017
om 12 u 30

Waar ?
In Centre civique de Kapelleveld
Albert Dumontlaan, 10
1200 Brussel

Reserveren tot 07/02/2017
op het nummer : 02/734.60.29.
Betalen op rekening van de Fanal
BE71 0682 0580 9169

Kerstmist
onder de boom
Beste peter, lieve meter,
Zoals ieder jaar hebben wij
een prachtige kerstboom versierd
zodat u ons kunt verwennen en er
misschien een paar kleine pakjes
wilt onder leggen
U mag ons komen bezoeken om
uw giften af te geven (dozen
eten, speelgoedjes, krabpalen, ...)
en we zullen u dan vergasten op
heel veel liefkozingen.

Kan u zich niet verplaatsen, onze
rekening BE71 0682 0580 9169
staat open. Wij herinneren er u
aan dat elke gift van 40 euro per
jaar, u recht geeft op een fiscaal
attest.
Aan iedereen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar
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KRONIEK VAN DE DIERENARTS

Enkele aanbevelingen voor een serene winter.
Het jaar loopt stilaan naar zijn einde en de
traditionele feesten, rijkelijk overspoeld
door drank en andere lekkernijen horen
erbij, alsook de winterse temperaturen.
Opgelet bij het buffet van de oudejaarsfeesten en bij de de plantendecoraties
van Kerstmis : ze zijn een echt gevaar
voor onze vierpotige vriendjes !
• Feestmaal: 3 “lekker” volledig
verboden voor onze honden en katten
• 3 potentieel gevaaarlijke planten
voor onze honden en katten
• Opgelet bij 2 anti-koude producten
die erg giftig zijn voor onze dieren
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Feestmaal : 3 “lekkers” volledig
verboden voor onze honden en
katten.

Alcohol
Ook bij dieren kan alcohol een abnormale
gang en tevens evenwichtsproblemen
veroorzaken.
Daarenboven kan het verbruik van alcohol
zorgen voor spijsverteringsmoeilijkheden zoals overgeven en hevige
buikpijn waardoor de eetlust afneemt.
Deze gevolgen verdwijnen soms vanzelf
maar door de achohol inname is het
soms nodig om het dier een infuus te
geven om het giftig bestanddeel vlugger
te laten verwijderen.
Chocolade
Met Kerstmis wordt dikwijls de onvermijdelijke kerststronk aangeboden vaak
gemaakt van chocolade.

Velen onder ons eten dagelijks chocolade
maar die is totaal afgeraden voor onze
vriendjes: inderdaad want er zit theobromine in, een giftig bestanddeel.
Hoe meer cacao de chocolade bevat,
hoe gevaarlijker hij is. Zo kunnen enkele
grammen zwarte chocolade, diarree
veroorzaken, maagzweren en hevig
overgeven.
En ook kan de hond slachtoffer worden
van hartmoeilijkheden en rillingen of
stuiptrekkingen. De symptomen verdwijnen meestal 5 tot 12 uur na inname.
En de kastanjes
Ze bevatten tanninen die diarree en overgeven of zelfs darmobstructies
veroorzaken bij onze honden en katten.

3 potentieel gevaarlijke planten
voor onze honden en katten
De maretak en de hulst
Tussen de decoratieve planten tijdens
de periode van Kerstmis en Nieuwjaar,
vinden we de maretak en de hulst.
Maar opgelet ! De besjes van beide
planten zijn giftig en na inname treedt er
meestal speekselafscheiding op, diarree,
overgeven en zenuwstoornissen.
Daarenboven kan de maretak zorgen
voor hartmoeilijkheden. Bij inname van
een zware dosis en bij gebrek aan een
behandeling kan een snelle dood van het
dier optreden .
De kerstrozen (poinsettia)
Ze zijn irriterend voor het spijsverteringskanaal van het dier en voor de huid en
de neusslijmvliezen bij langdurig contact
met de plant.

En tot slot, de kerstboom
Onze vriendjes kunnen er ook ziek door
worden. Versierd met zijn glazen ballen
en andere felgekleurde slingers kan
hij verwondingen of electrocutities
veroorzaken bij dieren die fel aangetrokken worden door deze schitterend
versierde boom.

Opgelet bij 2 anti-koude producten
die erg giftig zijn voor onze dieren
Het strooizout
Het winters klimaat en de sneeuw
dragen bij tot de charme van de eindejaarsfeesten. Maar het strooizout kan de
oorzaak zijn van verterings- en zenuwmoeilijkheden (hevig bewegen,
rillingen, stuiptrekkingen) na inname
ervan door onze huisdieren. Bovendien
kan na inname van strooizout, hydratatie
optreden.
Antigel
Een ander product dat vaak in de
winter gebruikt wordt voor de auto’s is
de antigel. Deze substantie bevat ethyleen glycool, een product dat een beetje
naar suiker smaakt en erg geliefd is bij
de honden.
Zijn giftigheid is geducht : 1 tot 4 uren na
inname, is het dier in staat van dronkenschap, heeft ademhalingsmoeilijkheden
en is gedeshydrateerd. De dood kan na
4 tot 6 uren optreden. Indien het dier
het overleeft, treden nierletsels op die
kunnen leiden tot de dood na een paar
dagen of weken.
Dokter Anne Pensis, Dierenarts
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Nieuws van de “vroegeren”

Hierbij vindt u ons in onze nieuwe omgeving. We hebben ons heel goed aangepast.
Bedankt allen om ons gered te hebben. Canelle & Choupette

Nuna maakt het goed, ze voelt zich meer en meer op haar gemak
Familie De Mol
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Dag vrienden. Zoals beloofd geef ik u nieuws over Nina. Alles verloopt heel goed, ze
eet veel van haar eigen voedsel en proeft zelfs van het mijne, ze is erg proper, speelt
‘s morgens en in de namiddag doet ze haar siesta. Ze is een echte schat en ik ben
erg gelukkig om haar bij me te hebben. Ik stuur u een paar foto’s en zal u af en toe
nieuws geven over haar. Ik zal langs komen om haar vriendjes te komen aaien.
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DE FANAL DES ANIMAUX VIERT ZIJN 30 JAAR !
Op zondag 23 april 2017 om 12 u 30
Stellen de “Fanachas” u voor :

“LES ANIMAUX EN FOLIE”
We zullen verheugd zijn om deze
gebeurtenis samen met u te kunnen
vieren !
Meer details in ons volgend tijdschrift.
Grote ambachtelijke stand.
30 e per persoon

Reservatie tot 17/04/2017
op het nummer : 02/734.60.29.
Betalen op rekening van de Fanal
BE71 0682 0580 9169
(Vegetariers moeten zich wel melden.)
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Beste lid,
Om ons toe te laten uw fiscaal
attest op te sturen in 2017 (voor
de giften gedaan in 2016), vraagt
de fiscale Overheidsdienst ons
om hen de volgende gegevens
te willen meedelen :

Indien u het nog niet gedaan
heeft dan verzoeken we u om
dringend deze inlichtingen te
willen doorgeven, per telefoon
(02/734 60 29) of per mail
(lefanaldesanimaux@skynet.be)

• Uw naam en voornaam (zoals
vermeld op uw identiteits
kaart);
• De naam van uw echtgenoot ;
• Uw officieel adres ;
• Uw nationaal nummer;
• Uw geboortedatum.

We danken u hartelijk
De Raad van Bestuur

Versturen van uw driemaandelijks tijdschrift
Indien u ons tijdschrift verder
graag blijft ontvangen, wilt u
zich dan eerst in orde stellen
met uw lidgeld en ons uw
verandering van adres melden :
teveel exemplaren komen terug
met de vermelding “woont niet
meer op het huidig adres”.
Wilt u ons tevens melden of
de schrijfwijze van uw naam

of voornaam of het opschrift
van uw adres niet correct
zouden zijn.
U mag ons ook uw email adres
bezorgen zodat u enerzijds
het tijdschrift in kleuren zal
ontvangen en anderzijds zal
u ons helpen om financiële
besparingen te doen.
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Denk aan de katten van de “Fanal des Animaux”
voor uw laatste wilsbeschikkingen
De Fanal des Animaux heeft tot doel een
warme tehuis, voedsel, zorgen en heel
veel liefkozingen te bieden aan katten
die om diverse redenen van hun baasjes
worden gescheiden, zodat ze tot op het
einde van hun dagen nog heel veel geluk
mogen kennen.
Wij ontvangen geen enkele subsidie;
het zijn dan ook de giften en de legaten
die maken dat de Fanal des Animaux
kan bestaan. Deze vrijgevigheid is dan
ook voor ons het bewijs dat ons initiatief
door u positief wordt onthaald en geeft
ons zin om verder te gaan met onze
actie.
In onze hoedanigheid van VZW, genieten
wij van een vermindering van de successierechten op de legaten die ons gedaan
worden. Het tarief van de successierechten wordt niet bepaald door de
plaats waar de VZW zich bevindt maar
wel door de woonplaats van de erflater;
u moet dus weten dat indien u ons een
legaat wenst te doen en u :
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• in Vlaanderen woont, de VZW 8.5%
belasting betaalt op de legaten
• in Wallonië betaalt de VZW een
belasting van 7 % op de legaten
• in de regio van Brussel Hoofdstad,
betaalt de VZW 12,5 % belasting
op de legaten
Weet dat de successierechten heel hoog
zijn in België voor de verre aanverwanten of niet aanverwanten en dat
dankzij een duolegaat met een VZW zoals
de “Fanal des Animaux” die een fiscale
goedkeuring heeft, zij eveneens kunnen
genieten van een vermindering op de
successierechten.
Een notaris is altijd uw beste technische
raadgever bij het opstellen van uw testament. Indien u geen notaris kent, dan
kunnen wij u de naam en adres geven
van notarissen voor wie de bescherming
van dieren gevoelig ligt.
Dus als u van katten houdt, denk aan de
katten van de Fanal des Animaux in uw
laatste wilsbeschikkingen, ze zullen er u
eeuwig dankbaar voor zijn.

PERMANENTE OPDRACHT
Mevrouw, Mijnheer,
Gelieve de volgende permanente opdracht uit te voeren van mijn
rekening :
Bedrag* :

(in cijfers)
				
(in letters) 					

Op :

euros;
euros.

van elke maand.

De eerste storting moet uitgevoerd worden op
met vermelding : Gift of Peterschap van :
en moet gestort worden op de rekening DEXIA N° 068 – 2058096 – 74
ten gunste van de VZW, “Le Fanal des Animaux”, Emile Maxlaan 16,
1030 Brussel (bank coördinaten op de bijgevoegde bank I.K.).
Erkenningsnummer HK 3023156016

IBAN : BE16 0682 0580 9674 - BIC : GKCCBEBB
Deze opdracht blijft geldig tot ik ze annuleer.
Naam :
Voornaam :
Adres :
Ik dank u bij voorbaat. Met de meeste hoogachting.
				
				

Gedaan op:
Handtekening

*Een gift of een peterschap hoger of gelijk aan 40 euro per jaar, is fiscaal aftrekbaar op basis
van een certificaat dat door de Fanal des Animaux zal afgeleverd worden.
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HOE KAN U ONS HELPEN ?

Door ons loten te bezorgen
voor onze tombola’s
Door ons blikken kattenvoer te schenken,
dozen tonijn en zalm, zakken droogvoer,
zakken kattenbakvulling
Door ons onderhoudsmateriaal te geven,
dweilen, afwasproducten, trekkers, borstels,
rollen keukenpapier
We hebben ook graag bureelbenodigdheden : postzegels, papier om te printen,
briefomslagen

Bedankt iedereen

Door deel te nemen aan onze activiteiten !
(zie onze agenda blz. 4)
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Kleine oproep : De nieuwe site van de “Fanal des Animaux”
			
www.lefanaldesanimaux.org

NUTTIGE INLICHTINGEN

Briefwisseling :		
			
			

LE FANAL DES ANIMAUX
Emile Maxlaan, 16
1030 Brussel

Tel. & fax : 		
E-mail : 		
Website : 		
			
Facebook : 		

02 / 734.60.29
lefanaldesanimaux@skynet.be
http://www.adoption-chat.be/
www.lefanaldesanimaux.org
LE FANAL DES ANIMAUX ASBL

Onze rekeningen :
Voor lidgelden en activiteiten :
			
IBAN : BE71 0682 0580 9169- BIC : GKCCBEBB
Sympathiserend lid			
Aangesloten lid			
Erelid			
		
Levenslang lid				

		

13 e / per jaar
25 e / per jaar
100 e / per jaar
350 e

Voor de peterschappen en giften, voor actie “Nieuw huis”,
voor de zwerfkatten : IBAN : BE16 0682 0580 9674 - BIC : GKCCBEBB

Adresverandering : verwittig ons onmiddellijk, met opgave van volledig
juist adres en uw eventueel telefoonnummer

Waarom

LE FANAL DES ANIMAUX?
… omdat de ontwikkelingsgraad van een maatschappij bepaald
wordt door de aandacht die zij schenkt aan de zwakken en de minst
begunstigden van haar leden (de armen, de kinderen, de zieken en
de ouderen) en… de huisdieren die ons gedurende gans hun leven hun
vriendschap en liefde geven (in een meer en meer individualistische
en harde, tot zelfs wrede wereld), verdienen zij beslist onze hulp als zij
oud worden en het leven hen scheidt van het baasje dat ze liefhadden.

Le Fanal des Animaux is lid van de Nationale Raad voor Dierenbescherming.
Erkenningsnummer HK 3023156016

Verantwoordelijke uitgever: Le Fanal des Animaux, 16 E. Maxlaan - 1030 Brussel

Dat is het doel van Le Fanal des Animaux en we zijn fier om zo te
handelen.
De Raad van Bestuur

