Forever
home

HURMES
DIERENTHOES

Dieren die geen kans meer hebben op een leven zonder pijn, zonder
angst, honger of dorst. Dieren die in feite verloren zijn, afgeschreven,
opgegeven of vergeten. Dieren die er niet meer toe doen.
Hurmes Dierenthoes vangt deze dieren op en biedt ze een Forever
home. Een plek waar ze nooit meer weg hoeven. Hier krijgen ze de
aandacht, voeding en medische zorg die ze verdienen.
Help Hurmes Dierenthoes deze kansloze dieren te helpen.
Kijk voor meer info op www.hurmesdierenthoes.nl en volg ons op facebook.
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