Romania
2,5 millioner hjemløse hunder. Romania er landet i
Europa med det største problemet med hjemløse dyr.

SLIK GJØR VI OSS
FORTJENT TIL DIN TILLIT
KJÆRLIGHET KOMMER FØRST

Teamet vårt redder, gir husly, rehabiliterer
og finner nye hjem til hunder hele året rundt.

NØYSOMHET

Fordi vi holder kostnadene nede, gir gaven
din størst mulig effekt.

MÅLRETTET INNSATS MOT DE
UNDERLIGGENDE ÅRSAKENE

Å kun jobbe med «symptomene» på
overbefolkningen av hjemløse hunder, er
en midlertidig løsning. Å gjøre en innsats
for å bekjempe de underliggende årsakene
til at dyr blir hjemløse, er en permanent
løsning.

GJENNOMSIKTIGHET

Finans- og årsrapporter er lett tilgjengelig for
deg og alle som ønsker å vite hvordan ROLDA
jobber. Om du vil vite hva pengene dine går
til og hvilken store forskjell gaven din utgjør,
kan du bare spørre oss.

Veletablerte avdelinger i USA,
Storbritannia, Norge, Sverige, Tyskland
og Australia.
Aktivitetssenter: Romania.
Forening uten økonomisk hensikt
(artikkel 60 til 79 i CEB) Sveits.
ANBI-status (Algemeen Nut Beogende
Instellinge.)
ROLDA-representant: Canada, Belgia.

GI EN GAVE

VÅRT LØFTE ER:
TIL INDIREKTE
KOSTNADER

DONASJONEN DINE MANGEDOBLES

Gaven din + markedsføring + tilskudd +
donert utstyr + gavematching = enda
større effekt. En engangsdonasjon eller
testamentarisk gave gir maksimalt utbytte
til hjemløse og mishandlede hunder. I tillegg
hjelpes fattige landsbyboere, eldre og t.o.m.
studenter som ikke ønsker at de firbente
vennene deres skal tas fra dem og bli avlivet.

INTERNASJONAL LEDELSE

Tenk globalt, men handle lokalt for å hjelpe
dyrene i den fattigste delen av Romania.

15.000
DYR
REDDET

Besøk vår norske hjemmeside:
www.gatehunderfraromania.org
/gatehunderfraromania

Send gaven din til:
Kontonummer: 6219.13.48082
PayPal.me/ROLDA

DIREKTE TIL Å
DEKKE HUNDENES
KOSTNADER

ROLDA REDDER LIV
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Naturlig barriere

Her er fem bildeeksempler på hva vi gjør.
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1 & 2 — Det store hjelpesenteret – med kapasitet på 700
hunder – ligger i Galaţi, sørøst i Romania.
3 & 4 — Katastrofehjelp: Hundrevis av familier og deres
hus, kjæledyr og gårdsdyr ble rammet av flom.
5
— Sosiale kampanjer: Hjelp til fattige lokalsamfunn,
for å gi kjæledyrene der muligheten til medisinsk
behandling, kastrering/sterilisering samt
mikrochipmerking og registrering i det nasjonale
registeret. Alt for å begrense omfanget av
forlatte dyr og uønskede hvalper født på gaten
til et liv i lidelse.

ROLDA holder til i den sørøstre delen av Romania.
Vi hjelper i en av de fattigste regionene i landet.
Våre hjelpesentre er et hjem for hundrevis av dyr,
spesielt hunder. Det eneste hjemmet de noen gang
har hatt. Og det ville ikke vært mulig uten deg.
www.gatehunderfraromania.org
rolda@rolda.org

PawzUp-prosjektet dekker et område på 4,5 hektar
(ROLDAs eiendom), lokalisert utenfor Galaţi.
Se for deg et område på 27.158 kvadratkilometer
(større enn Oppland fylke!). Dette store området
mangler moderne veterinærklinikk og adopsjonssenter
hvor lokalbefolkningen trygt kan adoptere dyr uten
å måtte bekymre seg for smitte eller sykdommer.
Sammen kan vi virkeliggjøre denne drømmen
for tusenvis av trengende dyr og for tusenvis
av mennesker som elsker dyrene sine, men ikke
har mulighet eller økonomi til å ta vare på dem
på en forsvarlig måte.

DONER

FJERNADOPTER

MELD DEG
SOM FRIVILLIG

PawzUps tjenester:
Tilbud til hunder: Innfanging, oppstalling,
rehabilitering, medisinsk behandling, omsorg
for eldre hunder og omplassering.
Tilbud til katter: Oppstalling, medisinsk behandling,
omsorg for eldre katter og omplassering.
For hester og esler: Medisinsk behandling, oppstalling
og omsorg for eldre arbeidsdyr.
For eldre mennesker: Dyreterapi.
For lokalbefolkningen: Omvisninger, opplæring,
seminarer om dyrehelse og adopsjoner.
For unge besøkende: Opplæring og utdannelse.
Hjelp oss å virkeliggjøre enda en drøm!

