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Nieuwsbrief
Cani Informare
5 Jaar Cani Allegri
Hoe het begon...
6 jaar geleden had ik nog totaal geen idee dat ik een hondenuitlaatservice zou
gaan beginnen. Ik werkte met veel plezier twee dagen per week in de
groentewinkel in Nederhorst den Berg, daarnaast deed ik veel als ‘’hulpmoeder’'
op de school van mijn kinderen. Op een avond liep ik met de hond zijn avond
rondje, en kwam ik een echtpaar tegen met hun hond, zij vertelde mij dat hun
zoon het huis zou gaan verlaten om te gaan studeren. Ze waren op zoek naar een
uitlaatservice voor hun hond, maar die was er niet in de buurt. Thuis zittend op de
bank had ik het idee dat dit verhaal op mijn pad moest komen, en vond het
helmaal iets voor mij.
Mijn grote liefde voor honden, het heerlijk vinden om te wandelen en de vrijheid
om eigen beslissingen te nemen gaven voor mij de doorslag.
Na een gedegen voorbereiding ben ik van start gegaan, en vanaf
dag 1 is het een succes!

Vakantie Rooster 2011/2012
Hondenuitlaatservice Cani Allegri
is gesloten
op de volgende data:
Kerstvakantie
-Zaterdag 24 December
t/m zondag 1 Januari
Maandag 2 Januari wordt er
weer gewandeld.

Nu zijn we alweer 5 jaar verder, en durf ik weleens te zeggen dat ik
trots ben op mezelf en mijn bedrijfje.
Hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren.
Mireille Mazzavillani

Cani Allegri Bedankt!
Eind augustus kwam plots het berichtje binnen van Mireille dat zij de
opbrengt van de jaarlijkse hondenwandeling wilde koppelen aan de
Dierenambulance. Daar waren wij natuurlijk blij door verrast!
Vervolgens was het even afwachten hoeveel aanmeldingen er zouden komen
en wat de ‘opbrengst’ zou gaan worden. Maar we vonden het idee al geweldig
en zijn altijd blij met iedere euro.

Opbrengst wandeling
De opbrengst voor
De Dierenambulance is:
€310,-

Bedankt voor ieder zijn bijdrage!

Dat het vervolgens maar liefst € 300,- zou worden, daar hadden wij niet op durven hopen! Wij zullen daar goede
dingen mee doen waarmee we honden en andere dieren weer beter van dienst kunnen zijn. Hoog op ons
verlanglijstje stond een nieuwe (schokbestendige) zeepdispenser voor in een van de ambulances zodat we veilig en
hygiënisch kunnen blijven werken.
Aan ieder die mee heeft gewandeld en een bijdrage heeft geleverd: Veel Dank! Het prachtige weer op deze
wandeling hebben jullie meer dan verdiend!
Namens het bestuur,
Saskia Vonk

Wat u zegt:
5 Jaar Cani Allegri!
Wanneer ik zelf thuis ben en Tetter mee mag
wandelen, doet ze alsof er iets vreselijks
gebeurd en gaat vervolgens met de neus in de
wind en staart omhoog mee uit wandelen!

Mevr. B ten Berge
Nederhorst den Berg
Ik vind jullie fantastisch en wat belangrijker
is: Floor ook! Gefeliciteerd!

Carla Steenhamer
Kortenhoef
Jullie doen het heel goed!

Marijke de Koning
Vreeland
Ik zal nooit vergeten hoe Mireille en ik voor de
zoveelste keer onze weggelopen hond aan het
zoeken waren en we Trunx aantroffen in een
sloot bedolven onder bladeren en schuilend
voor de grote honden. Mireille bleef elke keer
weer geduldig en meelevend helpen zoeken.
Cani Allegri staat voor flexibel, fantastisch
en altijd feest!

Jorge & Celeste
Ankeveen
De zon schijnt, Maya zit rechtop en wacht
aandachtig… Daar komt ze dan: Mireille! Wat
een feest, de bus in en rennen met Teun!

Mevr. C Romeyn
Hilversum
Wij, Sam & Teus, blaffen heel hard:
‘’Gefeliciteerd en we hopen nog vaak mee te
mogen! (Kunnen we lekker het bos opeten!)

Maud Klap
‘S-Graveland
Gefeliciteerd met het 5 jarige bestaan! Rocky
en ik zijn blij met jullie. Voor Rocky een
groot feest en ik kan gerust naar mijn werk!

Nine Douwes
Kortenhoef
Altijd een vrolijke lach en een blije hond!
(En een gelukkige baas!)

Gerben Stet
‘S-Graveland
Onze honden Quibus en Bobby gaan heel graag
met Mireille mee. Bij de eerste kennismaking
was Quibus al snel geode vriendjes met haar.
Heel bijzonder voor een bouvier!

Yvonne van Schaik
Nederhorst den Berg

Zelf vinden we het heel grappig dat Mireille Luna
de ‘’assistent bedrijfsleidster’’ noemt. Ook haar
latrelatie met France is aandoenlijk!

Arno & Nancy Van Lieshout
Nederhorst den Berg
Als het eens slecht weer is denk ik altijd: ach die
arme Mireille loopt ze weer in de regen, maar
gelukkig zegt ze dan: ‘’Gelukkig heb ik altijd mijn
zuidwester nog!’’

Anja Beyaard
Kortenhoef
Sinds 2006 is Pablo paraat. De eerste
kennismaking was een extra wandeling aan zee
in Zandvoort! Pas 6 maanden oud en nog nooit
aan zee geweest, het was super! Later weer
thuis alleen maar spugen en diaree van al het
zoute water. Minder super! Iedere donderdag is
mijn FEESTDAG samen met Mireille en al mijn
vriendjes!

Mevr. H van Vuure-Kool
Nederhorst den Berg
Vanaf het begin ben ik erbij, als Mireille komt
ben ik blij. Nu ben ik al 12 jaar, Cani Allegri staat
altijd voor ons klaar! Lars

Mevr. M. Postuma
Kortenhoef
Proficiat 5 jaar Cani Allegri! Balou onze kleine
Jack Russell is altijd ontzettend blij om Mireille te
zien. Enthousiast springt ze heen en weer! Leuk
om te zien!

Janneke Karsemeyer
‘S-Graveland
Mireille belde: ‘’Jou vieze hondje heeft weer eens
ergens in liggen rollen en ze stinkt! Het was zo
vies, Panta 5 keer gewassen! Het is toch wat,
Hilarisch!

Mevr. M Snel van Dijk
Nederhorst den Berg
Cani Allegri, Gefeliciteerd! France hoopt nog heel
lang mee te gaan!

Muriel Couveé
´S-Graveland

Graag tot de volgende Cani Informare!
www.cani-allegri.nl

