2013 Αnnual report – 2013 Ετήσιος Απολογισμός

Vaccinations

Total
Συνολικά

Dogs
Σκυλιά

Cats
Γάτες

382

202

180

155

72

83

155

72

83

154

86

68

Εμβολιασμοί
Micochipping
Σήμανση
Adoption
Υιοθεσίες
Sterilizations
Στειρώσεις

At the moment we have 75 cats and 34 dogs on the adoption programs.
We are in cooperation with two German societies for the cat adoption program and a Dutch for the
dogs.
Another German society is set up purely for Zakynthos cats.
Μέχρι και σήμερα έχουμε 75 γάτες και 34 σκυλιά στα προγράμματα υιοθεσιών και είμαστε σε
συνεργασία με δυο φιλοζωικές οργανώσεις στην Γερμανία και μια στην Ολλανδία.
Στην Γερμανία μια ακόμη φιλοζωική οργάνωση έχει συστηθεί με μοναδικό σκοπό την προστασία των γατών της
Ζακύνθου

14/01/13 Μeeting with the mayor about the dog shelter in Lithakia
Συνάντηση με το δήμαρχο σχετικά με το καταφύγιο της Λιθακιάς

28/01/2013 Sterilisation, vaccination, & awareness. Interview on the local media.
Στείρωση Εμβολιασμός και Ευαισθητοποίηση. Συνέντευξη στα τοπικά ΜΜΕ

03/02/13 Special General Meeting & press conference
Εκτακτη γενική συνέλευση και ενημέρωση τοπικών ΜΜΕ.

09/03/13 AGM
Ετήσια Γ.Σ.

21/05/13 Cooperation with Thomas Cook and TUI.
Συνεργασία με Thomas Cook και TUI.

13+14/07/13 st Mavras festival ΒΑΖΑΑR
Παζάρι στην Αγία Μαύρα

04/10/13 "Animals day" Recycling program at schools “Save one tree and feed an animal”
“Ημέρα των Ζώων” “Σώζω ένα δέντρο και ταΐζω ένα ζώο” πρόγραμμα ανακύκλωσης γραφικής
ύλης στα σχολεία.

06/10/13 Raffle party at Halkuna Matata
Πάρτι με τυχερά παιχνίδια στο Halkuna Matata

10/11/13 Dog show at Green frog
Ετήσιο Dog show στο Green frog στο αργάσι

19/12/13 Organising conference against rabies in cooperation with hunting societies
Συνεργασία με τους κυνηγετικούς συλλόγους για την οργάνωση συνεδρίου σχετικα με την λύσσα

19/12/2013 Xmas party at Halkuna Matata
Χριστουγεννιάτικο Πάρτι στο Halkuna Matata

21/12/13 Dogs marathon.
Φιλοζωικός μαραθώνιος

Car boot sales at Ηotspot in Katastari
Υπαίθριες εβδομαδιαίες αγορές στο “Hotspot” στο Καταστάρι.

Car boot sales at Halkuna Matata in Kalamaki
Υπαίθριες εβδομαδιαίες αγορές στο “Halkuna Matata” στο Καλαμάκι
We like to thank the Baby Store for supporting ZAWF and donating the table money from their own table top
sales at the mini-golf, Tsilivi.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την επιχείρηση “baby store”για την δωρεά τους απο την
εκδήλωση που έγινε στο mini-golf, Tsilivi.

