
Uitgave van Stichting Kat in Nood
Jaargang 34 • Nummer 2 • December 2014



3

Geachte donateurs
De decembermaand is weer begonnen. Een maand met veel feestdagen, gezelligheid en 
terugblikken op het jaar dat geweest is. Voor onze stichting is het weer een bewogen jaar geweest.

De opening van onze nieuwbouw was spectaculair en heeft 
ons veel positieve aandacht bezorgd. Nog elke dag genieten 
wij (katten en mensen) van de uitbreiding. De gebouwen zijn 
overzichtelijk en makkelijk schoon te maken. Hierdoor lukt het 
ook om op dagen met minder mensen alles schoon te krijgen. 
Want schoon is het bij ons dan ook altijd en dat willen we graag 
zo houden. Het is opvallend hoe vaak we hierover, naast de fijne 
sfeer die mensen in de groepen waarnemen, complimenten 
krijgen. Onze opzet werkt. Schone verblijven met meerdere 
kleine groepen, waardoor je rust en een fijn leefklimaat 
creëert zonder het overzicht kwijt te raken. Zelfs als één van 
de meest schuwe katten iets mankeert, dan wordt dit op tijd 
waargenomen. Hierdoor kunnen we meteen de medische zorg 
bieden die nodig is. Want het is schrikbarend hoeveel katten 
in de loop van hun leven tegen problemen aan kunnen lopen. 
Vooral de katten die een slechte start in hun leven hebben gehad. 
Nierproblemen zien we bij zeker vijf van de tien bewoners. De 
hoeveelheid gebitsproblemen is ook enorm. Pijnlijk ontstoken 
bekjes waardoor ze amper in staat zijn te eten. Als dit niet op tijd 
gesignaleerd wordt, verslechtert hun conditie aanzienlijk. Door 
het moeilijk tot niet eten raakt hun lijf in een vicieuze cirkel en 
kan het zelfs de dood tot gevolg hebben. Een gebitssanering is 
de enige oplossing in dergelijke situaties. Het is kostbaar maar 
absoluut de moeite waard. Weinig tot geen overzicht hebben is 

en blijft ons bezwaar tegen grootschalige opvang. Wij zijn ook 
‘trots’ dat we dit jaar maar vijftien katten hebben verloren. Deze 
dieren zijn allemaal overleden aan problemen waar niets aan te 
doen was.

Dat we veel katten hebben opgenomen zal u ook niet verbazen. 
Om precies te zijn 197. Gelukkig hebben we er ook weer 146 
van kunnen herplaatsen. Ons bewonersaantal staat momenteel 
op 203. Het aanbod kittens was minder dan vorig jaar. Ook is 
het kittenseizoen pas veel later op gang gekomen. Wij hebben 
geen idee wat de reden hiervoor geweest is, maar aangezien 
collega-opvangen hetzelfde ervoeren, heeft er blijkbaar toch 
een verschuiving plaats gevonden. Eind september kwamen 
er dagelijks kleintjes binnen, vaak nog maar van een paar 
dagen oud. Zelfs begin december kwam er nog een nestje van 
twee weken oud binnen. Een zorgwekkende ontwikkeling. De 
verschillende quarantaines en hulp van gastgezinnen hebben 
er voor gezorgd dat we vrijwel geen last van ziekte onder de 
kittens hebben gehad. Een grote overwinning ten aanzien van 
vorig jaar.

Ons pensiongedeelte is ook een succes. Er is veel gebruik van 
gemaakt tijdens de zomerperiode, maar ook in de rustige 
maanden komt er af en toe een gast langs. Mensen zijn erg 
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Pension Lekker op vakantie, 

goede zorg voor uw kat 

én een goed doel steunen?

Hoe mooi kan het zijn? U gaat heerlijk op vakantie, uw 

kat krijgt een uitstekende verzorging en u steunt tevens 

een goed doel!

Sinds begin dit jaar is het mogelijk om uw kat tijdens uw 

afwezigheid onder te brengen in ons pensiongedeelte. 

Deze ruimte is gecreëerd om de Stichting een financieel 

steuntje in de rug te geven. Net als de verblijven voor 

de stichtingskatten heeft ons pensiondeel een mooi 

ingericht binnenverblijf met voldoende individuele 

ligplekjes en een ruime buitenren.

Uw kat is verzekerd van een prima verzorging waardoor 

u met een gerust hart weg kunt gaan. Door ons kundige 

personeel en de wekelijkse aanwezigheid van onze 

dierenarts zijn alle katten bij ons welkom. Zowel wat 

betreft hun gedrag als medische verzorging.

Voor meer informatie en/of reserveringen kijk op onze 

website www.katinnood.nl

tevreden omdat ze een blijde en goed verzorgde kat terug krijgen. 
Zelfs hele angstige katten die vanuit andere pensions gestrest 
en mager thuis kwamen, deden het bij ons heel erg goed. Wij 
hopen dat dit deel van ons werk meer gaat groeien in 2015. Het 
is een mooie manier om meer inkomsten voor de stichting te 
krijgen. Het concept spreekt mensen aan. ‘Op vakantie, de kat 
goed verzorgd en tevens een goed doel steunen’. Dus zeg het 
voort!

Verderop in dit Zwervertje vindt u een uitnodiging voor 
onze Open Dag op 20 december. Een leuk moment om onze 
organisatie weer eens een bezoekje te brengen. Wij hopen u 
te mogen treffen. Vooral de mensen die nog nooit bij ons zijn 
geweest nodig ik van harte uit. Via het Zwervertje en onze site 
ontstaat een beeld van onze organisatie, maar dit valt (volgens 
bezoek) altijd in het niet bij de werkelijkheid. U bent dus van 
harte welkom!

Ik dank u namens onze bewoners, medewerkers en bestuur voor 
uw steun in het afgelopen jaar en wens u hele fijne feestdagen 
en een gezond 2015!

Vriendelijke groeten,

Rixt Jellesma

Hulp voor moeder en 
vijf speciale kinderen

Al snel werd de reden duidelijk waarom moeder de kittens niet 
wilde voeren. Haar melkklieren waren zwaar ontstoken. Zo erg 
dat er zelfs complete gaten in zaten! De stuwing was voor de 
poes ondragelijk pijnlijk en bovendien had ze enorme koorts. 
Ze kón haar kleintjes echt niet voeren. Ze kreeg een flinke 
antibiotica kuur en een pijnstiller voorgeschreven en is bij ons 
gebleven voor de verzorging. Zodra ze helemaal beter was, is ze 
uiteraard gesteriliseerd en mocht ze weer terug naar haar hele 
dankbare eigenaren.

De kleintjes waren ontzettend hongerig, moesten aan de 
fles en gingen met mij mee naar huis. Ook met hun was iets 
niet helemaal normaal: alle vijf kittens hadden óf kromme 
voorpootjes óf een enorme kronkel in hun staart net een 

wokkel! Gelukkig weten we dat die pootjes weer helemaal 
goed komen en met een wokkel als staartje, word je ook heus 
twintig. Het ziet er overigens vreselijk aandoenlijk uit. Alleen bij 
poesje Olijfje is het aan haar pootjes nu nog steeds een beetje 
zichtbaar. De kittens zijn eigenlijk zonder problemen groot 
geworden. Jammer genoeg wel met een virusje onderweg maar 
daarvan zijn ze allemaal goed hersteld. Zoals we vaak zien bij 
flessenkinderen, zijn ze stuk voor stuk super lief en erg gericht 
op mensen. Niet zo gek dat ze allemaal heel snel een heerlijk 
eigen mandje hebben gevonden.

Kitty

Onze hulp werd gevraagd bij vijf kittens van twee weken oud. Hun moeder was ziek en weigerde 
ze te voeren. Het was alleen niet meteen duidelijk waarom. De eigenaar dacht dat ze misschien 
aangereden was en pijn had. We hebben gevraagd moederpoes mee te nemen in de hoop dat ze de 
zorg voor haar kleintjes mogelijk toch weer op kon pakken. 
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Hier weer een berichtje over Dubio en Doorntje uit Thesinge. 
Het gaat allemaal heel goed, eigenlijk. Sinds een paar weken 
mogen ze naar buiten, en dat maakt vooral Doorntje heel 
gelukkig. De eerste dag kwam ze ons beretrots allerlei blaadjes 
brengen (veel lofprijzingen natuurlijk), de tweede dag ving 
ze al vliegen en wespen, en nu treffen we ettelijke malen per 
week een dooie muis binnen, die ze helaas niet als voedsel 
herkent en dus niet opeet. Afgelopen weekend kwam ze met 
een dikke vette pad binnen. Die hebben we wel weten te 
redden, en Doorntje moest het bekopen met urenlang kwijlen 
en schuimbekken en braken, dus ze laat het in het vervolg wel 
uit haar hoofd, denken en hopen we! Ze vindt het buitenleven 
heerlijk en is bijna nooit meer boos en nukkig. Is ze dat een 
enkel keertje wel, dan werkt de paradoxale benadering heel 
goed: ik ga haar dan net zolang prijzen en aaien en zeggen dat 
ze zo ONTZETTEND lief is, dat ze tegen wil en dank toch weer 
opklaart. Ze is heel erg aan me gehecht, Joline wordt gedoogd 
(zeker als ze met voer of snoepjes aankomt). En ze is nergens 
meer bang voor, ook als er bezoek is komt ze meteen ruiken 
(met groot misprijzen altijd) en blijft gewoon in de kamer. Wat 
we jammer vinden, is dat ze niet meer met Dubio wil spelen 
sinds ze buiten is. En hij snapt dat dan natuurlijk niet en blijft 
achter haar aandoedelen tot hij weer weggeblazen wordt. Hij 
gaat wel naar buiten en tig keer door het luik, maar vindt het 
binnen fijner.

Dubio blijft buiten altijd in de buurt en wil ook het liefste dat je 
bij hem blijft, want een beetje eng is alles toch wel. Een vallend 
blaadje zorgt al voor een bijna-hartaanval. Maar het gaat met 
sprongen vooruit. Afgelopen zaterdag stampten er ineens vier 
mensen binnen en hij kwam toen al na vijf minuten uit zijn 
holletje onderin de stellingkast en ging gewoon weer in de 
vensterbank liggen. Dat was echt een triomf!! Hij wil graag bij 
ons allebei op schoot. Helaas voor hem prijkt Doorntje meestal 
op de bank naast me, en dan durft hij meestal toch niet erbij. 
Maar als zij buiten is, grijpt hij zijn kans, zie de foto: er moet 
dan lekker in de hoek van de bank gelegen worden en dan de 
buik kriebelen graag! Het is een ongelooflijke, vertederende 
lieverd!

Het is geweldig om te zien hoe ze opgefleurd zijn. Ze zitten ‘s 
ochtends altijd allebei aan de douchedeur te wachten tot we 
opstaan en zijn dan echt zo blij als ze ons zien, daar worden 
we helemaal warm van! Want het gaat ze echt niet alleen om 
hun ontbijt, hoe belangrijk ook, je merkt gewoon dat ze blij 
zijn dat we dan weer met zijn viertjes zijn. Ze komen ook tig 
keer per dag kijken waar we zijn, als ze niet bij ons liggen. We 
zorgen er ook wel voor om er zo veel mogelijk te zijn. Zelfs de 
geplande herfstvakantie hebben we over laten gaan, omdat ze 
nog niet aan de kattenoppas zijn gewend en we het ze niet aan 
wilden doen om in de mand in de auto uit logeren te moeten bij 
jullie, hoe goed en mooi het daar ook is. Gelukkig lijken ze hun 
vertrouwen in de mensheid weer helemaal terug te hebben.

Omdat het nu net zo goed met ze gaat, hebben we ook besloten 
om de renovatie van het huis (aardbevingsschade van maar 
liefst 20.000 euro, meer dan dertig scheuren, binnen en buiten) 
uit te stellen tot volgend jaar april of zo. Het huis zal er niet 
van instorten (tenzij er weer eentje komt; epicentrum van de 
vorige was 1 km hier vandaan), en in het voorjaar kunnen wij 
EN de poezen dan hopelijk veel buiten zijn als het werkvolk 
hier zaagt en boort en zo.

We hopen dat het allemaal goed gaat aan jullie kant.
Heel veel groeten en kopjes van vier gelukkige poezen-
mensen uit Thesinge,

Dubio, Doorntje, Renee en Joline

Het is mogelijk bij onze organisatie voor uw katten zaken te 
regelen voor het geval er iets wijzigt in uw persoonlijke situatie. 
Dat kan bijvoorbeeld een tijdelijke ziekenhuisopname zijn, maar 
ook in geval van overlijden. Zo hadden wij in 2012 een regeling 
met een dame getroffen. Omdat mevrouw niet ziek was en 
relatief jong, was er niet meteen reden om aan te nemen dat 
haar katten snel onze kant op zouden komen. Onze verbazing 
was dan ook groot toen wij eind mei gebeld werden door een 
notaris. Mevrouw was overleden: had, hoe triest ook, zelfmoord 
gepleegd. U kunt zich vast voorstellen hoe aangeslagen de 
katten waren toen ze bij ons kwamen.

Schatje bleek een hele bescheiden kater te zijn. Gedrukt en 
het leek alsof hij alle ellende van de wereld op zijn schouders 
droeg. Zijn angst en stress sloegen duidelijk naar binnen. Liefje 
daarentegen gooide alles er uit. Haar angst en stress uitte zich 
letterlijk in een aanval. Een lastige combinatie voor ons om 
te verzorgen. Toch hadden wij verder geen moeite met hun 
karakters, maar zagen de kans op herplaatsing wel meteen heel 
klein worden. Wij stelden ons in op een levenslange verzorging.

Het tweetal werd gelukkig wel steeds meer ontspannen. Ze 
zochten toenadering en lieten zich aaien door de mensen die ze 
kenden. Er kwam dan een kant naar voren die heel fijn was om 
te zien. Stiekem kregen wij weer een beetje hoop. Toen wij half 
augustus bezoek kregen van donateurs werd deze hoop nog wat 
groter. Renee en Joline uit Thesinge waren duidelijk geraakt door 
het tweetal en hun verhaal. Ze gingen naar huis om er goed over 
na te denken. Gelukkig kregen wij een dag later een telefoontje 
met het geweldige nieuws dat ze er voor gingen! De start op 
hun nieuwe adres was ook weer pittig, maar gelukkig zijn hun 
nieuwe baasjes geduldig en lieten zich niet zomaar uit het veld 
slaan. Inmiddels heten Schatje en Liefje: Dubio en Doorntje. 
Dankbaar zijn wij voor de kans die deze katten hebben gekregen. 
Het is ook weer een mooi voorbeeld voor onze overtuiging dat je 
met rust, liefde en geduld heel veel wonden kunt helen.

Een bericht van eind oktober!Een bijzondere 
plaatsing
De meeste katten die bij ons binnen komen blijven tot aan hun dood bij ons wonen. Gelukkig lukt het 
ons af en toe toch om, naast de grote hoeveelheid kittens, ook volwassen katten te herplaatsen. Dat 
de verhalen van deze katten vaak bijzonder zijn zal u niet verbazen.
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Tot nu toe hebben we in onze nieuwe operatiekamer ruim 
driehonderd poezen gesteriliseerd en meer dan tweehonderd 
katers gecastreerd. Wanneer u bedenkt dat een poes per jaar 
minstens één nestje krijgt met gemiddeld vier kittens, leert 
een simpel rekensommetje dat er minimaal jaarlijks ruim 
twaalfhonderd kittens zijn voorkomen en daarmee ontzettend 
veel dierenleed. Dat zet zoden aan de dijk!

Inmiddels is de samenwerking met Dierenbescherming 
Friesland ook een feit. Zij hebben een werkgroep opgericht 

speciaal voor het vangen, castreren en steriliseren van zwerf- en 
wilde katten. Deze worden hier gebracht, geholpen, behandeld 
tegen parasieten en gaan na een herstelperiode weer terug naar 
waar ze vandaan komen. Een hele effectieve manier om het 
kattenoverschot in het wild tegen te gaan.

Onlangs is er een actie gestart door de vereniging Stad en 
Ommeland om boeren ervan te overtuigen hun katten te laten 
castreren en steriliseren. Een eerste oproep had als resultaat 
dertien katten van vier verschillende boerenbedrijven. Dat is 
alvast een mooi begin en wij hopen zeker dat hierop een vervolg 
komt.

Behalve katten, helpen we zo nu en dan ook wel eens andere 
dieren. Zo is hondje Kissy hier geopereerd aan haar kniebanden. 
Een veel voorkomend probleem bij kleine hondjes. Haar 
eigenaresse kon de operatie bij een normale kliniek niet betalen 
maar Kissy had wel dringend hulp nodig. Wij hebben haar voor 
een redelijk bedrag kunnen helpen. Dit gold ook voor Jack 
Russel Lady. Het puntje van haar staart maakte ze steeds kapot 
door tegen meubels te slaan en er op te bijten, met als gevolgen 
bloedingen en ontstekingen. Haar staartje hebben wij kunnen 
amputeren en Lady is sindsdien weer een blij hondje.

Tot nu toe is onze dierenarts hier iedere dinsdagochtend en het 
programma is standaard compleet volgepland. Waarschijnlijk 
komt er binnenkort nog een ochtend bij. Een fantastische 
ontwikkeling wat ons betreft!

Kitty

Zoden aan de dijk
Zoals u in het vorige Zwervertje heeft kunnen lezen, zijn we afgelopen 1 april van start gegaan 
in onze nieuwe operatiekamer. We hebben dat feestelijk gedaan door de eerste twintig katers en 
twintig poezen van mensen met een minimum inkomen, gratis te castreren en steriliseren. Dat 
was een groot succes! Onze focus ligt vooral op deze groep, maar inmiddels opereren we ook 
voor mensen die buiten deze doelgroep vallen. De prijs ligt dan wel hoger maar is nog steeds 
aantrekkelijk. Op deze manier kunnen we het Otje Potje ook een beetje aanvullen en dringende 
gevallen helpen, zoals bijvoorbeeld Gwennie waarover u hiernaast meer kunt lezen.

Voor... 

Deze dappere en enorm sterke poes met een ontzettende wil om te overleven werd, volledig uitgeput 
en uitgedroogd, bij ons gebracht. 

Gwennie
Ze lag namelijk al vijf dagen te persen op een kitten dat 
dood in haar geboortekanaal vast zat. Ze at en dronk niet, 
was volledig op en kon niet meer op haar pootjes staan. 
Vliegen hadden misbruik gemaakt van haar zwakte en 
haar achterkant helemaal vol met eitjes gelegd, waarvan 
een groot deel zelfs al was uitgekomen. Ze werd levend 
opgegeten!

De goedkoopste optie voor de eigenaren was afstand te 
doen van de poes en de zorg aan ons over te dragen. Het 
blijft voor ons schokkend als mensen ronduit toegeven 
dat men het niet voor de poes over heeft. Er is een kleine 
afstandsbijdrage betaald en daarmee was Gwennie 
van ons. We zijn meteen met haar naar de praktijk 
gegaan waar ze geopereerd is en waar zoveel mogelijk 
maden en vliegeneitjes zijn verwijderd. Als wij niets 
hadden ondernomen was ze zeker een vreselijke dood 
gestorven. Het dode kitten zorgde voor een vergiftiging 
en haar enorm verzwakte lijfje kon het allemaal maar 
net aan. Maar zoals gezegd had Gwennie een ijzeren wil 
om te overleven! Met kleine stapjes zagen we haar er 
langzaam weer bovenop komen.

Wij zien bij de verzorging van dieren een heleboel 
onwetendheid, dommigheid en onmacht. Daar word je 
wel eens boos om, maar er is niet altijd onwil of opzet 
in het spel. In dit geval diende de kat echter alleen om 
muizen te vangen. Haar leven was verder weinig tot niets 
waard en Gwenny moest lijden tot ze er bij neer viel.

Het moment waarop in hetzelfde verblijf enkel kittens 
werden geplaatst, zullen we nooit vergeten. Gwennie kon 
ze horen en begon te schreeuwen. Ze wilde deze kleintjes 
zo graag hebben! Ze had dat alles toch niet voor niets 
mee gemaakt! Ondanks haar verzwakte lijfje hebben 
wij de kleintjes aan haar gegeven. Ze waste, poetste en 
beschermde ze of waren ze van haar zelf. Ze hebben veel 
van haar kunnen leren en zijn goed voorbereid naar hun 
nieuwe adressen vertrokken. Ook voor Gwennie hebben 
we uiteindelijk een geweldig plekje gevonden waar ze 
gelukkig en vooral gewenst is.

Kitty
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Als alle medewerkers naar huis zijn, loop ik aan het begin van de 
avond nog even langs alle verblijven. Ik heb dan standaard een 
heel erg lekker hapje bij me, maar wie hier iets van wil hebben 
zal toch echt bij me moeten komen.  Deze keer met Tabitha.

Het avondrondje

Mijn avondrondes verschillen nog wel eens in uitvoering. 
Soms vraagt een bepaald verblijf wat meer aandacht 
in verband met een nieuwe bewoner. Soms zitten de 
quarantaines vol en moeten er nog medicijnen gegeven 
worden. Ondanks de geweldige hulp van mijn dochter 
Marrit, moet je in periodes met ruim 250 katten in het 
gebouw soms keuzes maken. Dat de heren en dames het 
niet altijd eens zijn met een kort bezoekje liet poesje 
Tabitha mij, tot mijn grote verrassing, weten.

De mensen die ons al langer steunen kunnen zich uit 
2012 misschien de actie op Terschelling herinneren. Hier 
was een dame overleden die ruim dertig katten achter 
liet. De dieren zouden allemaal ingeslapen worden. Wij 
hebben ze in een tijdsbestek van drie dagen van het 
eiland gehaald, deels zelf opgevangen en herplaatst en 
een aantal overgebracht naar andere opvangen. Van de 
katten die bij ons zijn gebleven is Tabitha er één. Zij is 
een heel klein zwart en bescheiden meisje. Wij krijgen 
vaak de vraag van bezoekers waarom we ‘dat kitten’ 
niet kunnen plaatsen. Tabitha is echt al ruim tien jaar 
oud. Altijd op afstand maar wel geïnteresseerd in wat we 
doen.

Het verblijf waar zij woont heeft een zoldertje. Hier 
liggen de katten met name ‘s avonds heerlijk hoog en 
‘veilig’. Als ik binnen kom kijken er diverse katten naar 
beneden, want ze weten dat ik wat lekkers bij me heb. 
Een aantal komt meteen naar beneden, maar de meesten 
doen dit pas als ik de deur weer gesloten heb. 

En zo gebeurde het mij een paar avonden achter elkaar, 
dat ik een luid protest hoorde toen ik de deur sloot. Een 
hoog maar zeer indringend miauwtje liet mij weten dat 
er blijkbaar iets niet in orde was. De eerste twee keren 
dacht ik dat het toeval was, maar bij de derde keer ben 
ik mij er toch even in gaan verdiepen. Het was Tabitha 
die vanaf het zoldertje stond te miauwen. Terwijl ik naar 
haar keek realiseerde ik me ook dat ik (door iets minder 
tijd) geen lekkere brokjes op de trap naar het zoldertje 
had gelegd. Terwijl ik Tabitha, met hoog stemgeluid 
liet weten dat ik mij ernstig schaamde voor deze fout, 
miauwt zij minstens zo hard terug. Ze komt de trap af 
rennen en begint te eten terwijl ik er nog bij sta. Zou ze 
misschien....? En ja hoor, mijn hand gaat over haar rug 
en Tabitha begint hard te spinnen. Kontje omhoog, melk 
trappelen...ze geniet met volle teugen en ik sta met mijn 
mond vol tanden...

Uiteraard heeft Tabitha inmiddels mijn dagelijkse 
aandacht. Als ze naar haar idee te weinig aan haar trekken 
komt, zorgt ze er zelf voor dat ze dit toch krijgt. Maar nu 
niet meer vanaf het zoldertje, maar gewoon zittend voor 
de deur. Ze spint, miauwt en krijgt niet genoeg van het 
knuffelen. Dit kleine meisje weet heel goed hoe ze voor 
zichzelf moet opkomen. Fantastisch om mee te mogen 
maken.

Rixt
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Hanky (Spanky) heeft het gezichtje van een Pierrot, maar triest 
is hij alles behalve. Hij is open en houdt van knuffelen. Echt een 
schootkat is hij dan weer niet. Waarschijnlijk is hij daar niet 
mee grootgebracht en begrijpt de bedoeling niet. Hij komt wel 
heel gezellig naast je liggen. Hij is erg rustig, maar houdt nog 
wel van een spelletje. Hij is dan ook pas negen! Hanky woont 
al bijna een jaar bij ons en verdient nu toch echt dat eigen 
gouden mandje. Hij kan met andere katten en honden en zal 
voor velen de ideale kat zijn!

Waanzinnig lieve Sammie woont momenteel bij ons omdat hij 
niet zo goed samen kon met een andere (oudere) kat in zijn huis. 
Sammie is een heerlijke energieke, blijde en knuffelige kater. 
Wat opvalt is dat hij geen staart heeft. Zo is hij geboren en hij 
redt zich er dan ook prima mee. Wij hopen voor Sammie dat hij 
niet te lang bij ons hoeft te wonen. Hij verdient een fijne eigen 
plek. Sammie kan niet bij honden en het is onduidelijk hoe hij 
zich rond hele kleine kinderen gedraagt. Grote kinderen gaan 
goed. Sammie moet wel naar buiten kunnen. Hij is nog maar 
anderhalf jaar oud en heeft nog een heel leven te gaan. Komt u 
snel met hem knuffelen?

In het zonnetje
Al deze katten -sommigen bestempeld als onplaatsbaar- wonen nu met veel plezier op de stichting. 
Toch zijn ze naar ons idee altijd nog beter af bij een eigen baasje. Dan komt er bij ons weer een 
plekje vrij voor een andere ‘kat in nood’.

Deze lieve bescheiden kater is met de diagnose suikerziekte 
vanuit een ander asiel bij ons gekomen. Gelukkig was dit 
veroorzaakt  door een behandeling met corticosteroïden 
en daardoor van tijdelijke aard. Fieschnie heeft wel wat een 
gevoelige huid en moet niet teveel wisselen in voeding. Verder 
is er niks mis met deze kanjer. Hij mag heel graag knuffelen en 
wil graag bij je zijn. Hij kan goed met andere katten hoewel dit er 
niet teveel moeten zijn. Fieschnie is nog maar acht jaar oud en 
heeft heel veel te geven. Geeft u hem een kans?

Evy heeft een jaar in het asiel van Helmond gezeten. Ze had een 
probleem aan haar oog en was wat betreft haar humeur niet 
echt gezellig. Dit maakte haar moeilijk plaatsbaar waardoor ze 
naar ons verhuisde. Onze dierenarts was van mening dat een 
kleine ingreep haar oogprobleem behoorlijk zou verbeteren. Dit 
lijkt inderdaad het geval. Evy heeft er in ieder geval totaal geen 
last van. Bij ons blijkt ze een hele lieve poes te zijn. Wel een 
dame met een eigen wil, maar daar houden wij van! Het zou 
jammer zijn als deze meid van amper drie jaar voor de rest van 
haar leven bij ons moet wonen. Ze verdient echt een fijne eigen 
plek.

Fieschine

Sammie

Evy

Hanky

Kat in Nood heeft al bijna 

drieduizend likes op Facebook. 

Volgt u mee?
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In de zomermaanden worden wij vaak benaderd door 
particulieren die een nestje van een verwilderde poes in hun 
schuur of ergens op hun terrein hebben gevonden. Veel reguliere 
opvangen halen alleen de kittens op en vinden blijkbaar dat 
het ‘probleem’ daarmee opgelost is. Wij vangen de moeder 
en maken meteen de afspraak dat zij, na de zoogperiode en 
sterilisatie, terug geplaatst mag worden. Uiteraard moeten de 
leefomstandigheden goed zijn. Zo hebben wij dit seizoen zeven 
poezen met in totaal tweeëntwintig kittens opgenomen. De 
kosten voor de medische ingrepen zijn uit het Otje Potje betaald.

Het verhaal van Gwennie heeft u eerder in deze uitgave kunnen 
lezen. Dankzij het Otje Potje konden wij haar de hulp geven die 
ze nodig had. Hieronder nog enkele voorbeelden.

Een trieste situatie uit Groningen. Een student had vorig jaar 
voor de grap twee witte kittens gekregen. De dieren hadden 
niet eens een naam. De moeder van de student zorgde nog 
steeds voor haar zoon en daarmee ook voor de katten. Toen 
zij ons benaderde gaf zij eerlijk toe dit niet meer op te kunnen 
brengen. Maar aangezien de poes inmiddels een nestje had 
gekregen en zoonlief geen cent te makken had, vreesde zij voor 
het leven van het complete poezengezin. Toen de katten bij ons 
kwamen waren ze mager, hadden niesziekte en droegen vele 
vlooien met zich mee. De medische zorg voor de dieren is uit 
het Otje Potje betaald. Bonnie en Clyde, zoals wij de volwassen 
katten genoemd hadden, en de vier kittens zijn gelukkig allemaal 
herplaatst.

Otje Potje Medische zorg voor katten 

zonder ‘portemonnee aan de 

staart’
Het ‘Otje Potje’ is ontstaan na een actie op onze Facebook-

pagina om geld in te zamelen voor Otje. Door een ongeluk 

moest hij een operatie ondergaan, maar zijn eigenaar had 

hier geen geld voor over. Ondanks een zware operatie 

is het toen niet gelukt om het leven van Otje te redden. 

Ter nagedachtenis aan hem is een speciaal fonds opgezet 

waarmee dieren die medische hulp nodig hebben, maar 

geen ‘portemonnee aan hun staart hebben hangen’ 

geholpen kunnen worden. Helaas komen we dit te vaak 

tegen. Op deze pagina kunt u lezen waarvoor wij de de 

afgelopen periode het ‘Otje Potje’ hebben ingezet? 

Wilt u ook bijdragen aan het ‘Otje Potje’ dan kunt u een 

gift storten op onze rekening: NL75 INGB 0003 8843 93 

Vermeld dan bij uw gift duidelijk ‘Otje Potje’. Wij zullen 

uw bijdrage dan ook uitsluitend hier voor gebruiken. 

Een minstens zo trieste situatie uit Hoogezand. Een vrouw met 
een persoonlijkheidsstoornis had in een impuls katten van 
iemand overgenomen. Eén poes bleek hoogdrachtig en beviel 
de volgende dag. De poes stootte uit pure stress de kittens 
af en mevrouw probeerde ze te flessen. Zij kon dit geestelijk 
niet aan en toen zij ons benaderde was er zelfs een kitten in 
de kapotte voering van de bank gezakt. Toen wij kwamen lag 
het er al uren en was zwaar onderkoeld. Poes en kittens zijn 
met ons meegegaan. Wij hebben het gezin bij elkaar gezet en 
vooral rust gegeven. Een paar uur later lagen de kleintjes bij hun 
moeder. Deze was in het  begin (terecht) enorm fel op ons, maar 
kreeg snel haar vertrouwen weer terug. Het complete gezin is 
inmiddels herplaatst! Ook bij deze situatie zijn de medische 
kosten uit het Otje Potje betaald.

Alle mensen die dit jaar een bijdrage hebben gedaan: heel veel 
dank!

Open Dag in kerstsfeer!
Op zaterdag 20 december bent u van harte 
welkom onze organisatie een bezoekje te komen 
brengen. Onze deur staat open tussen 13.00 en 
17.00 en onze bewoners wachten u allemaal op!

Er zullen kraampjes aanwezig zijn waar u 
leuke spullen kunt kopen. Voor uzelf, maar ook 
voor uw kat! Ook zullen er leuke (door onze 
medewerkers gemaakte) kerststukjes verkocht 
worden.

De opbrengst van deze dag komt uiteraard weer 
volledig ten goede aan onze organisatie.

Wij hopen op een gezellige middag en tot dan!

Team Kat in Nood
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Gelukkig mag ik u ook weer even 
vertellen hoe het met ons allemaal 
gaat. Want wij katten weten dat van 
elkaar en ons personeel kan er alleen 
maar naar raden. 
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Hallo lieve mensen. Het was al weer tijd om mijn verhaal aan 
u te miauwen. Dat doe ik graag hoor, maar ik moest wel even 
wakker worden!! Ik lag nog zo heerlijk warm te slapen. Als ik 
naar buiten kijk word ik niet blij. Het is weer koud en u weet 
het...daar heb ik een vreselijke hekel aan! Ik kom bijna niet 
buiten. Brrrr... Hoewel ons personeel wel iets fijns heeft gedaan 
in onze tuin. Mijn bange collega’s willen zich graag verstoppen 
en daarom staan er in de tuin kleine huisjes. Ik ga daar nooit 
in, want dan kan ik niet zien wat er allemaal gebeurt. Maar ik 
merkte dat mijn bange collega’s heel blij waren. Waarom? vroeg 
ik mij af. Er staan nieuwe huisjes in de tuin en die schijnen heel 
erg warm te zijn! Ze zijn anders gemaakt dan de vorige huisjes. 
Hoe weet ik niet hoor, daar snap ik niks van. Maar je kunt zeggen 
wat je wilt, ons personeel zorgt toch wel erg goed voor ons. En 
nu hoorde ik ook nog dat die  mevrouw die ons wel eens op 
komt zoeken en het heel goed vindt wat ons personeel allemaal 
doet, lekkere warme dekentjes voor die huisjes aan het maken 
is. Fijn hoor!!

Het gaat verder heel erg goed met ons. Ik ben wel een tijdje 
wat verdrietig geweest. Mijn grote vriend Ivar is er niet meer. 
Ivar en ik waren ongeveer tegelijk bij de stichting gekomen. En 

weet u wat zo gek was? We hadden hetzelfde probleempje, 
maar toch ook weer anders. U weet dat ik er niks aan kan doen 
dat ik soms een beetje plas verlies. Dat komt door dat nare 
harde bromding die toen heel hard tegen mij aanbotste. In het 
vorige asiel wilde niemand mij daarom hebben en ben ik hier 
gekomen. Ivar woonde al bij iemand thuis. Die had gewoon een 
hartstikke fijn en warm mandje. Maar weet u wat die gekkerd 
deed? Hij vond die kattenbak echt heel stom en deed het dan 
gewoon ergens anders. Nou moe... Zijn baasjes wilden daarom 
niet langer meer voor hem zorgen. Ik kon het vanaf het begin 
goed met hem vinden. Hij was al wat ouder en ook best wel 
wijs. Kon mij veel mooie verhalen miauwen. Ik vond hem ook 
altijd wel deftig. Maar hij kon ook best stoer zijn hoor. Toen die 
verschrikkelijke Tinus nog bij ons woonde en begon te pesten, 
dook Ivar er altijd tussen.

Een paar weken geleden miauwde Ivar tegen mij dat hij zich niet 
zo lekker voelde. Hij ging even niet mee met ons rondje door 
de tuin. Ons personeel zag ook dat hij zich niet helemaal lekker 
voelde. Dan komen ze eerst met lekkere hapjes om te kijken of 
we nog wel willen eten. Stiekem doe ik wel eens met opzet een 
beetje zielig. Dan krijg ik wat extra’s en heel veel knuffels. Daar 

houd ik van. Maar Ivar wilde niks. Hij heeft geloof ik nog zo’n 
gemene prik gekregen, maar daar werd hij niet beter van. De 
volgende dag ging hij in een mandje. Ik heb nog wel even dag 
tegen hem gemiauwd en hoopte hem snel weer te zien. Maar 
toen ik na een paar uur ons personeel met water in hun ogen zag 
lopen wist ik het al. Mijn vriend zou niet meer terug komen. Ik 
weet dat ons personeel echt alles voor ons doet als we ziek zijn. 
Ivar heeft vast iets heel ergs gehad. Ik mis hem wel mijn grote 
vriend en heb aan mijn personeel gevraagd of ze een mooie foto 
van Ivar bij mijn stukje willen zetten. Dat heeft hij verdiend.. Er 
zijn dit jaar weer veel nieuwe collega’s bijgekomen. Vaak hele 
bange. Daar miauw ik dan maar weer tegen. Dat ze niet bang 
hoeven te zijn, maar ja...ze begrijpen het nog niet echt geloof ik.  

Weet u wat ik hoorde?! Dat wij toch nog weer een klein feestje 
hebben dit jaar. Niet zo groot als een paar maanden geleden 
want daar zijn sommige collega’s nog steeds moe van. Maar één 
dagje. Het is dan koud en ons personeel hangt dan weer van 
die gezellige lampjes op. Lieve mensen, ik voel dat mijn rug wat 
koud begint te worden, dus ga me even lekker omdraaien. Ik 
hoop dat er veel mensen komen op ons feestje. Dat vind ik altijd 
reuze gezellig!

Tot gauw!

Kopje van Dino
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Beste medewerkers,

Ruim zes weken geleden hebben we bij jullie Chelsey opgehaald. Een 
paar weken daarvoor hadden we afscheid moeten nemen van onze 
lieve, oude poes Jopie.

Chelsey hebben wij Keetie genoemd. En het gaat goed! Ze moest 
natuurlijk eerst de boel goed verkennen, maar eten, drinken en op de 
bak gaan ging direct goed. Ze heeft inmiddels ons huis helemaal tot 
het hare gemaakt. In de speeluurtjes sjeest ze van voor naar achteren, 
al dan niet achter een balletje aan, en gaat ze trap op, trap af. Keetie zit 
graag voor het raam om naar voorbijgangers of vogeltjes te kijken. Ze 
kiest zelf haar slaapplekjes uit en ‘s nachts is ze heerlijk rustig.

Ze weet al precies wanneer ze eten krijgt. En telkens als een van ons 
naar de keuken loopt, is Keetie er als de kippen bij, om te kijken of ze 
nog een lekker hapje krijgt. Op schoot wil ze (nog) niet, maar ze komt 
wel eens tussen ons in zitten en liggen op de bank. En op de arm vindt 
ze ook leuk. Ze kan lekker spinnen.

Keetie heeft natuurlijk een kleine gebruiksaanwijzing. Ze is wel een 
poes die haar grenzen aangeeft. Het vertrouwen in ons zal hopelijk 
met de tijd nog groeien. Als ze in een speelse bui is, wil ze niet geaaid 
worden, dan grijpt ze (zonder nagels) je hand. En ze ligt ook wel eens 
in hinderlaag om naar je kuit te springen. Maar dat snappen we nu en 
het is geen drama. En ach, ze gebruikt naast de krabpaal ook graag de 
bank, de stoelen en de gordijnen om nagels in te zetten. Nou ja, dan 
zeggen we wel ‘nee’, maar helemaal afleren zal wel niet lukken. 

Naar buiten doen we voorlopig nog niet. Eerst nog wat langer wennen. 
Als ze straks wel naar buiten gaat, vrezen we wel voor de beestjes 
buiten. Het jachtinstinct van Keetie is namelijk prima. Dat bleek ook 
toen we van de week binnen een muisje bleken te hebben rondlopen. 
Ze was door het dolle! Met moeite kon ik het muisje uit haar klauwen 
redden (ongeschonden uitgezet in het plantsoen verderop). Hopelijk 
blijft het bij deze ene. Trouwens dit muisje was per ongeluk binnen 
verzeild. Maar met Keetie in huis zullen we dat snel genoeg merken.

Nog wat foto’s bijgevoegd om de update compleet te maken.

Veel succes met jullie goede werk!

Hartelijke groet,

Carolien le Clercq en Marc Volwater

Hoi Rixt en de rest!

Ik wilde jullie laten weten dat het heel goed gaat met 
Famke en Bert. Ze zijn lief en ondeugend. Kunnen 
elkaar het ene moment niet luchten of zien, om elkaar 
daarna te wassen. Het is prachtig om te zien hoe ze 
elkaar corrigeren en opvoeden. 

De kleine tuin achter ons huis is inmiddels een 
kleine vesting geworden. We hebben besloten ze niet 
buiten ons eigen erf te laten. Niet alleen omdat ze het 
erg eng vinden, maar ook omdat Bert toch op zijn 
minst slechthorend is en nergens gevaar ziet. Ik heb 
inmiddels twee tuigjes gekocht en zo verkennen we 
nu samen de wereld. 

Tot zover deze update. Nog wel een vraag tot slot: heeft 
ook kleine Tinka inmiddels een mandje gevonden? 
We zijn zo benieuwd hoe het met haar en de andere 
drie kittens gaat!

Bijgaand twee foto’s van ons witte duo terwijl ze hun 
favo bezigheid uitvoeren. Alhoewel: misschien gaat 
eten toch nog wel voor!

Met hartelijke groet,
Rigtje

Beste mensen van Kat in Nood,

Ik wilde jullie even laten weten hoe het nu met Asrael 
gaat. Asrael voelt zich hier al helemaal thuis, hij heeft 
zich ontpopt tot een gezellige aanhankelijke kater die 
het heerlijk vindt om bij je te liggen en lekker met je 
te knuffelen.

Ik had dit echt niet verwacht zo snel. In het begin vond 
hij de drukte van de kinderen eng en dook dan onder 
ons bed maar je merkt dat hij daar meer aan gewend 
raakt en duikt niet meer snel voor ze weg.

We houden hem nu nog voorlopig binnen maar vanaf 
de vensterbank houdt hij de katten in de buurt goed 
in de gaten :)

We zijn helemaal blij met Asrael en hij volgens mij ook 
met ons…dus ik zeg missie geslaagd!!

Groetjes,

Jasper & Monique

Teplak

*Fries voor: op de plaats van bestemming
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ik al bang voor was....binnen een dag had hij uitgevogeld hoe 
hij de tuin uit kon komen. De weken die volgden heb ik samen 
met Hagel het volledige terrein verkent. Hij liep en ik liep tien 
meter achter hem. Als hij niet meer wist waar hij was, maakte ik 
een geluidje waardoor hij omkeerde. Zo hebben we een nieuwe 
loopcirkel voor hem gecreëerd. Het was bijzonder om te zien 
hoe hij dagelijks ditzelfde rondje liep. Meestal eindigde hij bij 
de picknicktafels voor het hoofdgebouw waar hij heerlijk in de 
zon ging liggen, genietend van de aandacht van alle vrijwilligers. 
Het terrein was van Hagel. Hij kende alle auto’s en een auto van 
bezoek kreeg meteen een flinke straal waarmee hij het gevaarte 
eigen maakte. Hij kende alle andere buitenkatten. Met de één 
was hij dikke vrienden, achter de ander joeg hij met liefde even 
aan. En aan zijn snelheid was dan amper te zien dat hij niks zag. 
Hagel had een geweldig leven hier. Tot die vreselijke dag op 16 
september jl. ..

De postbode kwam voor de zoveelste keer met hoge snelheid 
ons terrein op rijden, hoe vaak we ook verzocht hadden rustig 
te rijden. En u raadt het misschien al...met het achteruit rijden 
reed ze Hagel aan die daar rustig van zijn dagelijkse zonnetje zat 
te genieten. Tot overmaat van ramp reed ze vervolgens vooruit 
en daarmee nog een keer over hem heen. Toen ik geroepen 
werd stond mijn wereld even stil. Dit was waar ik steeds zo bang 
voor was! Ik zag hem liggen...mijn grote witte schat. Zijn rechter 
achterpoot volledig aan gort. Dit mocht niet zijn einde worden. 
Niet zo!

Tien minuten later zat ik in de bus op weg naar onze dierenarts. 
Gelukkig kon ik het stuur na vijf kilometer aan Kitty overgeven die 
op haar vrije dag meteen alles liet vallen om te helpen. Rijden en 
huilen vormen geen goede combinatie. In de kliniek werd snel 
duidelijk dat zijn rechter achterpoot niet te redden was en dus 
kwam de vraag: Hoe nu verder? Er lag een kater op tafel van 
bijna 20 jaar oud. Hij was blind en moest nu ook nog een poot 
missen. Was dat eerlijk? Een vraag die niet te beantwoorden 
viel. Deze kat zat nog zó vol levenslust, daar mocht toch nu geen 
eind aan komen?

We hebben besloten om punt voor punt te beoordelen. Er is eerst 
bloed bij hem afgenomen om te kijken hoe zijn bloedwaardes 
waren. Als zijn nieren bijvoorbeeld slecht waren, was de weg die 
ging komen niet haalbaar. Maar zijn waardes waren (geweldig!) 
als van een jonge kater. Daarna is een röntgenfoto gemaakt om 
te kijken of hij niet meer verwondingen had. Twee tenen van zijn 
andere poot waren ook gebroken, maar stonden in een stand 
dat ze met benchrust weer goed moesten komen. De rest van 
zijn lijfje was gelukkig intact! Op de röntgenfoto waren ook nog 
een paar hageltjes zichtbaar. Deze waren dertien jaar geleden 
steriel zijn lijf binnen gedrongen en gaven geen klachten. Toen 
ik naar deze foto stond te kijken realiseerde ik me hoe sterk 
Hagel was. Het besluit werd genomen. Zijn poot ging er af en 
we gingen er voor.

Ik werkte destijds bij de dierenkliniek die Kat in Nood veterinair 
begeleidde. Gelukkig waren mijn werkgevers artsen die vonden 
dat ieder dier, ongeacht de aanwezigheid van een eigenaar, 
een kans moest krijgen. De zwaar gehavende kat werd meteen 
onder narcose gebracht omdat zijn toestand te pijnlijk was. Zijn 
rechter oog hing uit de oogkas en was niet meer te redden. Ook 
zijn linker oog was beschadigd maar kon behouden worden. Of 
de kat er ook weer mee kon zien was de vraag. Na een paar 
dagen werd dit helaas duidelijk. Het oog was intact gebleven, 
maar hij zou voortaan blind door het leven gaan.  

De kater, die al snel de naam Jan Hagel (Hagel) had gekregen, 
bleek een schat van een kat. Hij was zeker zes jaar oud en niet 
gecastreerd. Waar hij vandaan kwam zal altijd een raadsel 
blijven. Er heeft zich nooit een eigenaar gemeld.

Mijn werkgever had twijfels of Hagel zich wel aan kon passen. 
Een kat die blind geboren is weet niet beter en een kat die 
langzaam minder gaat zien past zich ook aan. Deze kat was van 
het ene op het andere moment volledig blind geworden. Zou 
hij zich wel kunnen redden? Omdat ik een volledig afgesloten 
achtertuin had en door de dagelijkse zorg voor Hagel een beetje 
verliefd op hem geworden was stond mijn besluit vast. Deze 
mooie kerel ging met mij mee naar huis. Hij bleef een kat van 
Kat in Nood, maar zat bij mij in thuisopvang.

Hoe Hagel zich aanpaste aan zijn nieuwe leven was heel 
bijzonder. Zo slim en sterk zie je katten zelden. Je kon zien 
dat zijn andere zintuigen zich sterker gingen ontwikkelen. Hij 
hoorde feilloos welke kat hem passeerde en welke schoenen bij 
welk mens hoorde. Hagel bleek een dominante kater, die snel 
onrustig werd en dan naar buiten moest. Hij kon ook sproeien 
als de beste. Waarschijnlijk had hij zich dit aangeleerd tijdens de 
jaren dat hij ongecastreerd rond liep en nu deed hij het onder 
andere om hem te helpen de weg te vinden. Hoe meer je je 
eigen luchtje ruikt, hoe duidelijker het is waar je bent. Ondanks 

de afzetting in mijn tuin wist hij er uit te komen. Vraag niet hoe, 
maar hij trok zich overal waar hij kon omhoog en wist als een 
aap te ontkomen. In het begin veroorzaakte dit grote paniek 
bij mij, maar toen ik zag dat hij dagelijks hetzelfde rondje liep 
en hier in zijn gedrag aanzienlijk rustiger door werd heb ik hem 
gelaten. Dit is ruim acht jaar perfect gegaan.

Hagel verhuisde in 2010 met mijn gezin mee naar de Sannige 
Wyk. Met de verhuizing kwamen ook mijn zorgen terug. Het 
terrein was te groot om af te zetten. Hagel was inmiddels rond de 
15 jaar oud en had misschien minder behoefte om naar buiten 
te gaan? Ik ging het proberen maar helaas... Na twee maanden 
binnen blijven was hij volledig doorgedraaid. Hij plaste alles 
onder en bleef maar aan de deuren krabben. Dit was geen leven. 
De deur ging open naar de tuin die toch ook weer behoorlijk 
goed was afgezet. Maar zodra Hagel merkte dat hij beperkt 
werd in zijn vrijheid ging hij meteen op onderzoek uit. En waar 

Bijna dertien jaar geleden kwamen medewerkers van Kat in Nood (toen nog in Lauwerzijl) naar 
mijn vorige werk gesneld. Kinderen hadden in het dorp een kat gevonden die kermend van de 
pijn in de struiken lag. De kater was doorzeefd door een schot hagel en vooral zijn kop was zwaar 
beschadigd.  

Negen levens – twee 
levens = 26!
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Medisch Help mee tegen het kattenoverschot en laat ook uw kat ‘helpen’.

Onze dierenarts komt wekelijks bij ons op de stichting 

opereren. Vaak is er nog ruimte in het programma. Omdat 

wij het belangrijk vinden dat iedereen zijn kater of poes 

laat castreren of steriliseren, opereert onze dierenarts 

ook dieren van particulieren met een inkomen boven het 

minimum.  Daarnaast is het ook mogelijk uw huisdier bij 

ons te chippen en in te enten.  
Meer informatie kunt u vinden op onze website. Ook 

kunt u een mailtje sturen naar: kitty@katinnood.nl

Naam

Adres

Postcode/woonplaats

als donateur voor minimaal € 25,00 per jaar. Stuur mij een acceptgiro voor de 
betaling.

voor financiële adoptie van         kat(ten) à € 11,50 per maand. Stuur mij een 
machtigingsformulier voor de betaling.

Datum Handtekening

Ik geef mij op (aankruisen):

In beide gevallen ontvangt u het ‘Zwervertje’

Stuur de bon naar: Stichting Kat in Nood, Sannige Wyk 5a, 9222 LE Drachtstercompagnie

De doelstelling van de stichting is de opvang van niet- of 
moeilijk herplaatsbare katten. Het betreft veelal katten 
op hoge leeftijd of met een handicap. Deze katten komen 
uit het gehele land omdat zij vanuit veel asielen niet 
plaatsbaar zijn. Als gevolg daarvan zouden de dieren 
-na verloop van tijd- moeten worden afgemaakt. Ook 
katten van particulieren die niet meer thuis verzorgd 
kunnen worden zijn bij ons welkom. Vaak neemt een 
regulier asiel deze dieren niet op. Wij vinden dit niet juist 
omdat ook deze katten recht hebben op een liefdevolle 
verzorging! Naast de opvang zet de stichting zich actief 
in tegen het kattenoverschot in Nederland.
 
De inkomsten van de stichting komen voornamelijk 
uit donaties, giften van particulieren en legaten of 
erfenissen. Tevens kennen wij een adoptiefonds waarbij 
men één of meerdere katten voor een bepaald bedrag 
per maand kan adopteren. Stichting Kat in Nood ontvangt 
geen subsidies. 

Kat in Nood is door de belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Kat in Nood 
hoeft daarom geen successierecht of schenkingsrecht 
te betalen over de erfenissen en schenkingen die zij 
ontvangt. U heeft als donateur van een ANBI ook een 
belastingvoordeel: u kunt uw giften van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor 
geldende regels.

Daarnaast is de stichting in het bezit van het Keurmerk 
Goed Besteed (KGB). Wanneer een goed doel het 
Keurmerk Goed Besteed heeft, kunt u er van op aan dat 
er toezicht plaats vindt op de genoemde organisatie. 
Dan weet u dat er controles zijn op het bestuur, beleid, 
bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van het 
bewuste goede doel.

ALLE GIFTEN ZIJN WELKOM!
IBAN: NL75 INGB 0003 8843 93

Over Kat in Nood

Inmiddels zijn we ruim twee maanden verder en Hagel doet het 
fantastisch! Oké.... hij rent niet zo snel meer als voorheen, maar 
dat is dan ook het enige verschil. Opnieuw heb ik geprobeerd 
de achtertuin voor hem af te zetten, maar dat duurde nog geen 
halve dag. Ook met drie poten kun je namelijk prima klimmen en 
Hagel....klimt overal uit. Hij is weer helemaal zichzelf en ik ben 
nog iedere dag blij dat we hem deze kans hebben gegeven. Deze 
onvoorstelbare sterke kater heeft zich volledig hersteld en laat 
zien dat je met iedere handicap kunt leren leven. We zijn wel 
met de aanschaf van een hek bezig die het begin van ons terrein 

afsluit. Naast de post hebben helaas teveel andere auto’s de 
behoefte om hard te rijden. Een hek zal net iets meer rust geven.

En tussen Hagel en mij? Wij hebben afgesproken dat hij zuinig is 
met zijn resterende levens en minstens 26 jaar oud gaat worden.

Rixt



INbeeld

Voor dag en dauw!


