
Support Us 

Why? 

What you can do? 

Get in touch 

www.CretanAnimalWelfare.org 

Email: info@CretanAnimalWelfare.org 

Sign up to become a member for only €1.67 per month 

and you’ll receive our printed newsletters and email       

updates. You can also help hands-on with many different 

needs and a little of your time can make a huge difference 

to us and the animals. If you leave us your contact         

details, we will be in touch. 

To keep making a difference to the animals on Crete and beyond, we are always in need of 

resources and funds. You can make a difference in helping us to help them.  

CAWG is run entirely on donations and grants. We would 

like to do so much more, but more money is needed. A 

simple donation can safe a life. Also if you have any           

fundraising ideas, we will be very happy to discuss how 

we can help and support you. We would love to hear 

from you! 

We provide love, care and all the day to day needs for 

many animals who continue to be in our care. You can 

help us help more animals by sponsoring them! Ask for 

details of our blind cat Scratch, Daphne the donkey, Finn 

the dog or Hebe, the children’s favorite. 

Become a Member and/or Volunteer! 

Donate and/or Fundraise for us! 

Sponsor one of our Goldies! 





Βοηθήστε μας 

Γιατί; 

Τι κάνουμε; 

Επικοινωνία 

www.CretanAnimalWelfare.org 

Email: info@FilozoikiKritis.gr 

Γίνε μέλος με μηνιαία συνδρομή μόνο €1.67 και θα 

λαμβάνεις την εφημερίδα μας και ηλεκτρονικές 

ανακοινώσεις μας. Επίσης, μπορείς να βοηθήσεις με 

πολλές και διάφορες ανάγκες του σωματείου ως 

εθελοντής και λίγος χρόνος σου μπορεί να κάνει μεγάλη 

διαφορά για εμάς και τα ζώα. Αν μας αφήσετε τα 

στοιχεία σας, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας! 

Για να συνεχίσουμε να βοηθάμε ζώα στην Κρήτη και όχι μόνο, χρειαζόμαστε πάντα 

πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Μπορείτε να αλλάξτε κάτι βοηθώντας μας να 

βοηθήσουμε τα ζώα. 

Η ΦΚ βασίζεται πλήρως σε δωρεές και χρηματοδοτήσεις. 

Θα θέλαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα αλλά 

χρειάζονται και οι πόροι. Μια απλή δωρεά μπορεί να 

σώσει μια ζωή. Επίσης, εάν έχεις ιδέες για την εξεύρεση 

πόρων, θα χαρούμε να τις συζητήσουμε πώς μπορούμε 

να σας υποστηρίξουμε. Θα χαρούμε να μάθουμε νέα 

σας! 

Παρέχουμε αγάπη, φροντίδα και όλες τις καθημερινές 

ανάγκες για τα ζώα που έχουμε ακόμα υπό την 

προστασία μας. Μπορείς να βοηθήσεις κι άλλα ζώα, 

χορηγώντας τα! Ζητήστε μας περισσότερες πληροφορίες 

για τον τυφλό γάτο μας τον Scratch, την Δάφνη το 

γαϊδουράκι, τον Finn τον σκύλο ή την Ήβη, την 

αγαπημένη των παιδιών. 

Γίνε Μέλος ή/και Εθελοντής! 

Κάνε μια δωρεά ή/και εξεύρεση πόρων! 

Γίνε Νονός/ά ενός ζώου μας! 




