
Lycka är att ha ett hem
Happiness is a home

Hjälp oss hjälpa hemlösa djur

Help us helping homeless animals



Swedish Animal Aid är en ideell före
ning som hjälper hemlösa djur på 
plats i Rumänien.

Föreningen samlar in pengar till kast
reringar och mat som körs ner till  
Rumänien. Att förebygga att det föds 
hundratusentals oönskade djur varje 
år är det viktigaste. Det sker genom 
ett nätverk med veterinärer som ut
för kastreringar och olika djurhem 
som vigt livet åt att hjälpa dessa djur, 
främst hundar och katter. Förening
en har en egen godkänd transport

bil samt ramavtal med Länsstyrelsen 
gällande djurtransporter. Det går att 
följa arbetet genom livesändningar på 
Facebook.

Ni kan skänka vad ni vill till djuren. 
Pengar är alltid uppskattade men 
även mat, filtar och koppel – det råder 
brist på i stort sett allt. 

Hemsida: http://swedishanimalaid.se/

Facebook: Officiella Swedish Animal 
Aid samt en sluten “Grupp för Swedish 
Animal Aid”, där man ansöker om att 
följa den. I gruppen läggs mer informa-
tion ut om vad som händer i föreningen.

E-post: swedishanimalaid@gmail.com

Mobil: 0723-300 637

Om ni vill donera:  
Swish 123 543 89 57 
Bankgiro 737-5090  
Bankkonto 8150-5 693 789 428-2

Organisationsnummer: 802513-3615

Organisationen startade 2017 och har 
sitt säte i Kaxholmen, Jönköping

Hälsningar Cecilia To, ordförande  
Swedish Animal Aid



Swedish Animal Aid is a nonprofit 
association which helps homeless 
animals in Romania.

The association fundraises for food 
supplies and desexing. Preventing 
the birth of hundreds of thousands of 
unwanted animals every year is the 
most important. This valuable work is 
done through a network of veterina
rians and various animal homes, with 
people devoting their lives to help 
these animals, especially dogs and 
cats.

The association has its own trans
port truck and has permission from 
Swedish authorities for animal trans
portation.

You can donate what you want to the 
animals. Money is always appreciated 
but also food, blankets and leashes  
– there is a shortage of virtually eve
rything. 

Website: http://swedishanimalaid.se/

Facebook: The official Swedish Animal 
Aid and a closed “Group for Swedish 
Animal Aid” where you apply to follow 
us. In the group, more information 
about what happens in the association 
is added.

Email: swedishanimalaid@gmail.com

Mobile: +46 723-300 637

If you wish to donate: 
Swedish bank account  
8150-5 693 789 428-2

Greetings from Cecilia To, Chairman of 
Swedish Animal Aid

The organization was founded in 2017 
and is based in Kaxholmen, Jönköping 
in Sweden.
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