
Equine Outreach 

Why? 

What do we do? 

Through this project we aim to improve the welfare of working equines in remote areas of 

the island and provide the local and usually elderly owners with a service essential to their 

livelihood. 

How can you help? 

•Register as a member at only €1.67 per month 

•Tell us if you want to become a volunteer to help in campaigning 

activities 

•Do you have any fundraising ideas? Let us know!  

Get in touch 

www.CretanAnimalWelfare.org 

Email: info@CretanAnimalWelfare.org 

Cretan Donkey Care 

It all began in 2002 with joint action from WSPA as 

part of an anti-hobbling project. GAWF provided us 

in the following years with a visiting team of      

specialists including an equine vet, dentist and a      

farrier.   

 

Since April 2009, aiming to make these specialist 

team visits more frequent, CAWG organises 2 self 

funded visits each year during which over 150    

animals are cared for yearly including horses,          

donkeys, goats and mules! Furthermore, advice 

and material donations are offered to locals who 

are only too happy to learn how they can better 

care for their animals. 





Γιατί; 

Τι κάνουμε; 

Μέσω του προγράμματος αυτού στοχεύουμε στην ευημερία των ιπποειδών εργασίας που 

βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές του νησιού και παρέχουμε στους ντόπιους και 

συνήθως ηλικιωμένους ιδιοκτήτες μια υπηρεσία σημαντική για την διαβίωση τους. 

Φροντίζοντας τα ζώα.... 

Όλα ξεκίνησαν το 2002 με την συνεργασία της 

WSPA ως μέρος προγράμματος για να μην 

δένονται από το πόδι τα ζώα.  Η GAWF (Ελληνικό 

Ταμείο Μέριμνας Ζώων) μας παρείχε τα επόμενα 

χρόνια με επισκέψεις μιας ομάδας 

συμπεριλαμβανομένου ειδικού κτηνιάτρου, 

πεταλωτή και οδοντίατρου για ιπποειδή.  

Από τον Απρίλιο 2009, με σκοπό να γίνονται πιό 

συχνές οι επισκέψεις της ομάδας ειδικών, η ΦΚ 

διοργανώνει και χρηματοδοτεί 2 επισκέψεις 

ετησίως, φροντίζοντας πάνω από 150 ζώα κάθε 

χρόνο, άλογα, γαϊδουράκια, κατσίκες και 

μουλάρια! Επίσης, προσφέρονται συμβουλές και 

υλικά στους ιδιοκτήτες οι οποίοι χαίρονται να 

μαθαίνουν πώς να φροντίζουν καλύτερα τα ζώα 

τους. 

Πώς να βοηθήστε; 

•Εγγραφείτε ως μέλος με μόνο €1.67 μηνιαίως 

•Πείτε μας εάν θέλετε να γίνετε εθελοντής σε δραστηριότητες 

φροντίδας ιπποειδών 

•Έχετε ιδέες για εξεύρεση πόρων? Μοιραστείτε τις μαζί μας!  

Επικοινωνία 

www.CretanAnimalWelfare.org 

Email: info@FilozoikiKritis.gr  




