
Menneenä kesänä järjestettiin Balkanin koirille facebookissa huutokauppa.
Huutokaupan tuotto oli huikeat 3708 €! Tässä hieman tietoa mihin tuottoja on
käytetty ja tullaan käyttämään!

- Kosovon koirille kuivaruokaa  7/2015 : 500 €
- Kosovon koirille kuivaruokaa 10/2015: 500 € 

-Bosnian koirille kuivaruokaa 8/2015 : 700 €
 (Dobojn tarha 1000 kg, Preslican kunnallinen tarha 200 kg)

-Eläinlääkinnälliset kulut Bosniassa 8/2015 : 
 Bosnian tarhan koirille mikrosirut, rokotukset, loishäädöt: 600 €

-Eläinlääkinnälliset kulut Kosovossa: 
 Kosovon erityishoitoa tarvitseville koirille Mickey, David, Boris (kotihoitopaikka, ruoka,
 kastraatio, lääkehoidot): 793 €  ---> 600€ lahjoittajilta 
 Hoitokulut erityishoitoa tarvitsevalle koiralle Gracey: 100€ 

Kesän huutistuotto on ehtinyt auttaa jo lukuisia kodittomia koiria Balkanin mailla!
Tarhoilla akuutein tarve on ollut ruoka. Tämän kesän ja syksyn aikana Kosovon ja
Bosnian tarhojen koirat ovat saaneet joka päivä kunnollista kuivaruokaa, mikä ei ole
itsestäänselvyys Kosovossa tai Bosniassa.
Lisäksi Mickey, David, Boris, Gracey -neljä Gracanican kunnalliselta tarhalta pelastetut koirat- ovat 
saaneet kotihoitopaikoissaan tarpeelliset hoidot ja lääkitykset, jotka ovat edelleen meneillään. 
Olemme saaneet kuulla, että Kosovossa on suunnitteilla siirtää koiratarha toiseen,
vehreämpään paikkaan. Tällä hetkellähän Kosovon tarha sijaitsee karulla
paikalla, keskellä ei mitään. Tarhan pintaala on iso, mutta tarha sijaitsee montussa.
Tämä taas aiheuttaa sen, että kaikki sadevesi valuu rinteitä pitkin montun pohjalle eli vesi
jää koirien tarhaalueelle. Nyt kovasti toivomme, että Kosovon koirat saisivat uuden tarha-
alueen. Tämän vuoksi päätimme, että investoimme Kosovon tarhalle kuin
suunnitelmat ovat selvinneet.  Haluamme, että yhdistyksellämme olisi mahdollisuus
auttaa uuden tarhan rakentamisessa ja luoda tuotoilla paremmat tarhaolosuhteet.

Bosnian tarhoilla, joissa vierailimme ensimmäistä kertaa elokuussa, olemme pystyneet 
huutistuotoilla valmistelemaan koiria adoptiolistallemme.Tällöin koirilla on edes pieni mahdollisuus 
päästä joskus pois tarhaolosuhteista. Paikalliset eivät adoptoi koiria tarhoilta, päinvastoin.
Tänään varmistui seuraavan tarhareissumme ajankohta. Lähdemme uudelleen Bosnian tarhoille 
marraskuun puolivälissä. Olemme varautuneet siihen, että tulevalla tarhareissullamme saattaa 
ilmetä erinäistä tarvetta esim. koiranruokaan, tarhojen rakennusmateriaaliin, eläinlääkärikuluihin, 
lämmikkeisiin tms.  Tämän vuoksi emme halua käyttää kaikkia tuottoja vaan haluamme, että kun 
akuuttitarve ilmenee, on meillä mahdollisuus auttaa!

Myös tulevan syksyisen huutokaupan tuotto menee lyhentämättömänä Balkanin koirien hyväksi. 
Ensisijaisesti syyshuutiksen tuotto tulee kattaamaan erityisadoptiokoirien tuontikustannukset.  
Huutokaupasta tulee lisäinfoa myöhemmin. 

Tilanne kodittomien koirien suhteen molemmissa maissa on vaikea, mutta teemme parhaamme, 
että pystyisimme edes vähäsen parantamaan koirien elämää ja olosuhteita tarhoilla ja ehkä joku 
onnekas koira saa kodinkin vielä ennen talven tuloa!

Kaikesta, pienestäkin tuesta kiittäen, Balkanin koirat ry aktiivit


