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Geachte donateurs
De voorbereidingen voor onze jaarlijkse ‘Open dag in kerstsfeer’ zijn alweer in volle gang! Dit
betekent dat het eind van 2017 in zicht komt en ook dit jaar werkelijk weer voorbij is gevlogen.
Het is wederom een druk jaar geweest.
Toen wij in 2010 in Drachtstercompagnie begonnen
en de organisatie ‘nieuw leven’ inbliezen, was het ook
zoeken naar een nieuwe werkwijze. Er komt enorm veel
op ons af en wij kunnen onmogelijk alle problemen zelf
oplossen. De opvang staat nog altijd op nummer één.
Het gemiddeld aantal bewoners schommelt rond de
225 en dit houden we voorlopig zo. Opname doen we
nog altijd even zorgvuldig. De komst van een nieuwe
kat moet niet ten koste gaan van de bewoners die er al
zijn. De katten die bij ons wonen zijn verzekerd van een
uitstekende zorg. We kennen ze allemaal en signaleren
op tijd als er iets speelt. Naast de opvang zetten wij ons
nog steeds zeer actief in om het kattenoverschot tegen
te gaan. Dit doen we door middel van een tweeweekse
(overvolle) operatiedag met onze dierenarts. Verder
bieden we hulp in daadwerkelijke noodsituaties en geven
voorlichting waar we kunnen.
Bij de dagelijkse verzorging van de katten krijgen wij
hulp van een geweldig team vrijwilligers. Voor deze
mensen, met verschillende achtergronden, proberen
wij een plek te creëren waar ze nuttig bezig kunnen
zijn en hun talenten aangesproken worden. Ons team
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groeit en dat is zeker gezien de toekomst ook nodig.
Naast onze vaste medewerkers zijn de vrijwilligers
echt onmisbaar. We hebben verschillende taken en
voor iedereen is wel iets passends te bedenken. Ook
de scholen hebben ons afgelopen jaar weer weten
te bereiken. Meerdere stagiaires vanuit de opleiding
dierverzorging-paraveterinair hebben met goed gevolg
hun stage bij onze organisatie doorlopen. Wij proberen
ze een leerzame stage te geven waarin kattengedrag,
ziekte, hygiëne, de dierenarts en het opvangwerk in het
algemeen centraal staan. Een speciaal dankwoord aan
onze werkbegeleider Govert, die de stagebegeleiding
voor zijn rekening neemt. Naast Jolanda en Ingrid komt
Pietsje ons vaste team vanaf januari parttime versterken.
Velen van u kennen haar naam al vanuit de mail/brieven
of hebben haar bij ons ontmoet. We zijn blij dat Pietsje
deze kans in samenwerking met het UWV krijgt.
Dit jaar hebben we (tot nu toe) 223 katten opgenomen.
Er zijn weer 167 herplaatst en helaas hebben we dit
jaar afscheid moeten nemen van 24 bewoners. Allemaal
gestorven door ouderdom, ziektes of aandoeningen
waar ze niet meer van konden genezen.

Zwervertje
uit?
Geef het a
an iemand
ande

Bestuur
Jan Karel Pr
insen (V), M
ichiel
Schrier (P),
Linden Dou
ma (S),
Ilse van de
r Meer, Inek
e van
Dam en Este
lle Arnaud
Redactie
Rixt Jellesm
a & Michiel
Schrier

rs!

Fotografie
Klaas Jellesm

a

Oplage
Het Zwerve
rtje versch
ijnt
keer per ja
ar in een op twee
lage van
2500 exem
plaren

Bankrekeni
ng
NL75 INGB
0003 8843
93
Stichting Ka
t in Nood
Drachtsterc
ompagnie

3

KATTEN
KERSTMARKT

Opvallend is dat we dit jaar minder kittens hebben
opgevangen. Wij hopen dat dit het voorzichtige resultaat
is van de grote hoeveelheden katten die wij jaarlijks
steriliseren en castreren.
We hebben meer goed nieuws! We hebben het
afgelopen jaar verder gewerkt aan onze plannen voor
een laatste uitbreidingsfase en kunnen u vertellen dat
de vergunning inmiddels officieel is aangevraagd. Op de
plattegronden kunt u zien hoe alles eruit gaat zien. Wij
hopen op niet te veel tegenslagen en dat de periode
waarin we mogen beginnen met bouwen enigszins te
overzien is. Uiteraard moeten we de financiën voor
dit project nog rondkrijgen, dus we houden u op de
hoogte! Mocht u op wat voor manier dan ook vragen,
opmerkingen of tips hebben, neem gerust contact met
ons op.

Zaterdag 16 december | 11:00 uur tot 16:00 uur

Open Dag in Kerstsfeer
Met dit jaar*:
Een winkel vol kerstspullen | Lekkere Oliebollen
Smakelijke Cupcakes | Prachtige kerstdecoraties
Wintervoedsel voor de vogels | Loterij met mooie prijzen
*Opbrengst voor onze bewoners
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De financiën blijven een actueel onderwerp binnen
stichtingen. Regelmatig horen wij dat collega-opvangen
hun ANBI-status verliezen omdat ze niet kunnen
voldoen aan de verplichtingen van de belastingdienst.
Ons bestuur heeft bewust gekozen om gebruik te
maken van een goede accountant. Niet alleen voor de
jaarlijkse controle van de cijfers, maar ook adviserend
en uitvoerend als het gaat om wetgeving en personeel.
Hiermee kunnen wij richting onze donateurs en andere
instanties altijd een eerlijk beeld geven. Dit helpt ook
bij onze jaarlijkse aanvraag voor het ‘Keurmerk Goed
Besteed’. In november kregen wij een schrijven van
de belastingdienst waarin een boekenonderzoek werd
aangekondigd. Door onze zorgvuldige manier van
werken was de controle, waar de hele ochtend voor was
uitgetrokken, binnen anderhalf uur afgerond.

We kregen een compliment hoe netjes alles op orde was
en dat is, zeker vanuit de mond van de belastingdienst,
erg fijn om te horen.

...uiteraard zitten wij
klaar voor een knuffel!

Onze ‘Open dag in kerstsfeer’ belooft weer een groot
succes te worden. Het wordt steeds bekender in de regio
en donateurs die geweest zijn, komen vaak terug. Vorig
jaar was alles zo snel uitverkocht, dat we dit jaar (nog)
meer spullen hebben. Ik hoop u in grote getalen (weer)
te treffen. Het is een leuk en gezellig moment om onze
organisatie te bezoeken en extra te steunen. Mocht ik u
niet zien, dan wens ik u bij deze hele fijne kerstdagen en
een gezond en gelukkig 2018.
Vriendelijke groeten,
Rixt Jellesma

Sannige Wyk 5 Drachtstercompagnie | www.katinnood.nl
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Rakkie: de puzzel compleet
In april dit jaar kregen wij een afstandpoes aangeboden. De eigenaar vertelde dat ze onzindelijk
was geworden en hierdoor leefde ze in de bijkeuken. Om precies te zijn woonde ze achter de
wasmachine. Ze zou ook een gedragsprobleem hebben, want ze had de eigenaresse aangevallen
toen deze haar even naar buiten wilde tillen. Kortom: ze konden niet meer voor haar zorgen. De
vraag was of Rakkie naar ons kon anders werd ze ingeslapen.
Onze insteek is ‘inslapen kan altijd nog’. ‘Eerst maar eens
kijken of wij nog iets met je kunnen’. We kregen een
extreem bang en in zichzelf gekeerd poesje onder ogen.
Bij iedere aanraking van haar kopje dook ze schrikachtig
in elkaar. Haar pupillen waren altijd groot en wij kregen
zelfs twijfel of ze alles wel goed zag. Wat ons ook zorgen
baarde was het feit dat ze niks at. Veel katten eten de
eerste dagen wat moeizaam, maar helemaal niets eten
maken we niet vaak mee. Er stond een arsenaal aan
hapjes bij haar, maar er was niks waar ze ook maar
voorzichtig aan begon. We begonnen haar zelfs te
ondersteunen met medicatie, maar ook de eerste keus
aan middelen werkten niet. Als laatste hebben we haar
een stoot valium gespoten waarvan we weten dat dit
flink eetlustopwekkend is. En wat waren we blij toen ze
eindelijk een bakje leeg had. Dit was het begin van een
betere tijd. Rakkie at en begon langzaam te ontspannen.
Ze werd dikker en kon eindelijk genieten van aandacht
en zelfs van een speeltje. De vraag ontstond waar ze
vervolgens heen moest. Wij hebben een klein groepje
katten in de keuken wonen die wat meer zorg nodig
hebben. Naar ons idee paste Rakkie hier uitstekend
tussen. Gezien haar kwetsbaarheid hebben we dit proces
heel voorzichtig aangepakt.
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Eerst in een bench met haar eigen veilige mandje.
Daarna het deurtje open, voortdurend haar eigen
eten en vooral goed observeren. En helaas moesten
we na enkele weken toegeven dat ook dit niet ging.
Rakkie viel terug in haar oude gedrag en ook haar eten
stagneerde weer. Na het nodige geprobeerd te hebben
hadden we geen keus dan haar weer terug te brengen
naar de quarantainekooi waar ze het zo goed in deed.
En inderdaad…. Na een paar dagen herstelde ze weer.

Rakkie begon weer goed te eten en oogde zichtbaar
fitter. Wat een dilemma! We konden toch niet een poes
voor de rest van haar leven in een quarantainekooi laten
zitten?!?, maar in een groep zou het zeker niet goed
gaan. Eén van onze medewerkers die een ernstig zwak
heeft voor deze groep sneuerds is Pietsje. Zij besloot
om haar volledige bovenetage aan te gaan passen en
hier een veilige plek voor Rakkie te creëren. Vanuit deze
kamer zou ze rustig kunnen wennen aan de rest van het
huis. Maar oh…wat spannend!... Als dit ook niet goed
zou gaan, wat moesten we dan? Over die vraag wilden
we niet te lang nadenken. Met veel vertrouwen in Pietsje
verhuisde Rakkie naar Gorredijk. En…. Ze doet het

GEWELDIG!! Eigenlijk vanaf de eerste dag voelt het alsof
ze thuis is. Haar stramme lijfje komt weer in beweging, ze
eet, miauwt, speelt zelfs voorzichtig en knuffelt heel wat
af met Pietsje.
Eindelijk lijkt ze haar plekje te hebben gevonden.
Wij zoeken net zo lang door tot we de juiste plek
hebben gevonden voor een bewoner. Soms is dat niet
bij de stichting zelf en we zijn dan ook enorm blij dat er
medewerkers zijn die op een dergelijk moment hun huis
en hart openstellen.
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BIJZONDER

Er zijn van die gebeurtenissen die indruk op ons maken. Bijzondere gebeurtenissen, blijken van dank
of giften met een bijzonder verhaal. Een aantal vonden wij zo bijzonder dat we ze hierbij onder de
aandacht brengen.

‘t Zuider Stee

Wij kregen het verzoek of we een rondleiding konden
organiseren voor een aantal bewoners met begeleiding
van zorgboerderij ‘t Zuider Stee te Drachten. Toen ons
antwoord ‘Ja’ was bleek de animo zo groot te zijn dat de
eerste schatting van een man of tien al snel veranderde
in ruim twintig. De dagbesteding aan ‘t Zuider Stee
werd voor een middag gesloten en het hele gezelschap
vertrok naar Drachtstercompagnie.
Het werd een erg leuke middag. Er is gelachen en
geknuffeld, maar er werden ook veel vragen gesteld
over onze bewoners. Aan het eind van de middag
kregen wij van de cliënten van ’t Zuider Stee een
prachtig zelfgemaakt wandbord als bedankje. Een
prachtig gebaar waar wij erg blij mee zijn.

Familie de Heus

Dat onze donateurs bijzondere dingen voor ons kunnen
doen weten we. Familie de Heus wist ons in juli ook
weer te verrassen. In een auto volgeladen met spullen
voor onze bewoners kwamen ze vanuit Ridderkerk naar
Drachtstercompagnie gereden. Een deel hadden ze
gedoneerd gekregen, het andere deel hadden ze zelf
betaald. Geweldig!

Famke

Een klein deel van onze bewoners woonde voorheen
bij een baasje die niet meer in staat was om voor hem/
haar te zorgen. Wij hebben die zorg overgenomen, maar
het baasje blijft nog wel in beeld. De meesten volstaan
met een maandelijkse financiële bijdrage en anderen
hebben naast de bijdrage nog af en toe mailcontact.
Wij hebben maar één keer meegemaakt dat een baasje
haar kat nog regelmatig opzocht. Dit gebeurde bij
poes Famke. Deze mooie dame kwam bij ons wegens
incontinentieproblemen. Famke haar baasje kon de
verzorging niet goed aan, maar was wel stapelgek op
haar kat.
Famke kwam daarom bij ons wonen, maar kreeg nog
vrijwel wekelijks bezoek van haar baasje. Famke deed
het ontzettend goed en de andere katten hadden baat
bij het extra knuffelmoment van Famke haar baasje. Wat
was het verdrietig toen Famke na ruim tweeëneenhalf
jaar kwam te overlijden. Ze had een prachtige leeftijd
behaald en was op, maar toch… het gemis is groot. Het
was voor ons team dan ook een enorme verrassing
toen wij op een ochtend verrast werden met deze
overheerlijke taart. Wij danken Mevrouw Veenstra
nogmaals voor dit bijzondere gebaar.

Anne-Marie

Een moment waarop wij even kippenvel kregen was
toen we begin november een telefoontje kregen met
een triest bericht. De 39-jarige Anne-Marie van Schaik
was compleet onverwacht overleden. Anne-Marie
was dol op katten. Haar laatste katje had ze als bang
wezentje uit het asiel gehaald en weten te veranderen
in een lieve knuffelkat. Voor zo’n proces heb je veel
liefde en geduld nodig. Anne-Marie had dit. Als
kattenliefhebber droeg zij onze stichting een zeer warm
hart toe. Op haar rouwkaart stond daarom de volgende
tekst:
“In plaats van bloemen heeft Anne-Marie graag
een donatie aan Stichting Kat in Nood”
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Deze donatie is maar liefst ruim duizend euro geworden
en daar word je echt even stil van. Wij vinden dit
een heel bijzonder gebaar en wensen de familie en
vrienden van Anne-Marie nogmaals veel sterkte toe.
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Govert Groenier, 55 jaar

Birgit Groenier, 54 jaar
Sinds wanneer ben je vrijwilliger bij Kat in Nood?
Sinds 2007
Waarom ben je vrijwilliger geworden bij Kat in Nood?
Ik zocht vrijwilligerswerk en zag een advertentie hangen. Ik had
via de dierenarts gehoord dat Rixt daar ging werken en ik wou
me bij haar team aansluiten. Vanaf dag 1 vond ik het geweldig!
Helaas moest ik door mijn gezondheid een tijd stoppen, maar ik
miste het ontzettend en ben toch weer begonnen. Niet met wat
ik deed, dat kan niet meer, maar nu begeleid ik vrijwilligers en
leer ik hun hoe we het hier doen. Daarnaast blijft het contact
met de katten voor mij het belangrijkst.
Wat vind je leuk aan het werken bij Kat in Nood?
Uiteraard de katten, maar ook het contact met andere mensen.
En het meewerken aan een goed doel.

Sinds wanneer ben je vrijwilliger bij Kat in Nood?
Ik mis Ginger nog steeds. Dat was een lieverd, maar ze kon bij
tijd en wijle ook heel spicy zijn. Dat is torti-eigen. Ze had al
zoveel meegemaakt en dan toch zo zacht, heel bijzonder.
Is er een situatie of actie door Kat in Nood die jou het meest is
bij gebleven?
Dat is wel de verhuizing geweest van Lauwerzijl naar hier. Wat
een georganiseer, maar alles is perfect verlopen en de katten
zijn het allemaal goed doorgekomen.
Heb je zelf nog toevoegingen of opmerkingen?
Ik kan alleen maar zeggen: als je van katten houdt en je wilt
een steentje bijdragen, dan kun je je bij kat in nood helemaal
uitleven. Er zitten zoveel lieverds te wachten op nog meer
knuffels en aandacht.

Wat zijn je voornaamste taken bij Kat in nood?
Begeleiden van vrijwilligers, knuffelen en observeren van de
katten en in de toekomst wat administratief werk.
Heb je zelf een of meerdere katten als huisdier?
Jazeker, op dit moment 8 katten, waarvan een paar die we in
opvang hebben voor de stichting.
Heb je een favoriete kat bij Kat in Nood? Zo ja, waarom?
Ze zijn allemaal geweldig, ieder met hun eigen karakter. Een
aantal zijn me bijgebleven, eigenlijk te veel om op te noemen.
Ollie maakt, dan wel door zijn omvang, momenteel de meeste
indruk, hahaha.
Is er een kat die inmiddels herplaatst is of overleden die je nu
nog mist en waarom?

portret
Dubbel
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Birgitte en ik zijn sinds 2007 werkzaam bij KIN, toen nog
gevestigd in Lauwerszijl.
Waarom ben je vrijwilliger geworden bij Kat in Nood?
Birgitte en ik hadden, nadat het Otterstation Aqua Lutra in
leeuwarden failliet was gegaan, even geen vrijwilligerswerk
meer. We kenden Rixt via de dierenartsenpraktijk waar wij
toen veelvuldig kwamen. Al pratende hoorden we dat Rixt als
assistent beheerder in Lauwerszijl ging werken. Van het een
kwam het ander, dus zo...
Wat vind je leuk aan het werken bij Kat in Nood?
Wat mij aanspreekt aan het werk bij KIN is het werken met katten
die een rugzakje hebben. Vooral het winnen van hun vertrouwen,
het spelen, het knuffelen en het moment dat ze dit rugzakje

beginnen kwijt te raken en ze gewoon weer kat kunnen zijn.
Dieren verschillen niet zoveel van mensen met wat ze nodig
hebben om zich fijn te voelen.
Wat zijn je voornaamste taken bij Kat in nood?
Werk- en praktijkbegeleider, fotograaf en ik help uiteraard zelf
ook mee in de verzorging.
Heb je zelf een of meerdere katten als huisdier?
Ja wij hebben er acht.
Heb je een favoriete kat bij Kat in Nood? Zo ja, waarom?
Trix in zeven. Ik heb haar zien veranderen van ontzettend
bang en daardoor agressief tot een knuffelkat die iedereen zo
mee naar huis wil nemen. Het voorbeeld van waarom wij zijn
opgericht.
Is er een kat die inmiddels herplaatst is of overleden die je nu
nog mist en waarom?
Dat zijn er te veel om op te noemen. Met veel dieren die je
intensief hebt verzorgd, zeker als ze hun einde naderen, krijg je
een sterke band. Ze laten als het ware hun print achter op jou.
Het voelt voor mij als een verrijking van mijn leven. Iets wat ik
niet zou willen missen ondanks dat het soms pijn doet.
Is er een situatie of actie door Kat in Nood die jou het meest is
bij gebleven?
Niet zozeer Kat in Nood als wel DE KAT op zich. Het onmetelijke
vertrouwen dat ze soms blijven houden in mensen, die hun soms
zo hebben mishandeld. De drive die ze hebben om te leven,
ondanks dat ze er medisch gezien niet meer zouden moeten
zijn. De vechtlust en taaiheid en hun onvoorwaardelijke liefde.
Heb je zelf nog toevoegingen of opmerkingen?
Ik zou geen ander werk willen doen.

11

Otje Potje

nder
o
z
n
e
tt
a
k
r
o
o
v
Medische zorg
e staart’
d
n
a
a
e
e
n
n
o
‘portem

Met behulp van een vangkooi werd ze gelukkig snel
gevangen. Onze schrik was groot. Ze was broodmager
en het leek erop dat het een deel van haar baarmoeder
was die als een stinkende, dode ‘worst’ uit haar lijfje
hing. We hadden geen keus dan haar, ondanks haar
slechte conditie, snel onder narcose te brengen. Vingers
gekruist, en…ze heeft de operatie doorstaan! Uiteraard
hebben we naast de hulp aan dit meisje de rest van de

aanwezige poezen gecastreerd en gesteriliseerd. Want
als deze poes op tijd gesteriliseerd was, was al deze
ellende haar bespaard gebleven.
Deze oude zieke man lag levenloos in een tuin van een
dichtgetimmerde woning. Of hij ooit een baas had,
hebben wij niet kunnen ontdekken. Bij toenadering blies
hij, maar de kracht om op te staan ontbrak.
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Wat zijn we blij met ons Otje Potje! We ontvangen
gerichte giften en er zijn zelfs een paar mensen die elke
maand een extra bijdrage geven voor dit specifieke doel.
Ook in het afgelopen half jaar hebben we weer diverse
katten kunnen helpen die (ernstig) medische hulp nodig
hadden.

eigenaar was en bracht haar telkens weer thuis. Haar
eigenaar was echter niet in staat haar de behandeling
te geven die ze nodig had. Minoes kon zo niet verder
leven en daarom kwam ze bij ons. Door goede voeding,
medicatie en veel tijd zien we weer een mooie, blije
Minoes.

Minoes werd voor de zoveelste keer door mensen van
straat gehaald die vervolgens de dierenambulance
belden. Ze had grote kale, open plekken en zag er echt
ziek uit. De dierenambulance wist echter wie haar

Onze hulp werd gevraagd bij een manege. Hier liep een
poes al een paar weken met ‘iets’ uit haar achterwerk
(zo werd ons verteld). Los van het afschuwelijke aanzicht
ging de poes duidelijk in conditie achteruit.
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De Dierenarts

Om de week op donderdag staan wij van ’s ochtends vroeg tot laat in de middag te opereren. We
kunnen dan ook met trots zeggen dat we in 2017 bijna 1200 katten hebben gesteriliseerd/gecastreerd.
Dit aantal zou nog veel hoger kunnen worden als we meer operatiedagen zouden organiseren.
Maar hoe nuttig dit werk ook is, we hebben besloten dit niet
te gaan doen. De drukte blijft namelijk niet bij de operatiedag
alleen. We krijgen dagelijks veel aanvragen (telefonisch en via
de mail), staan garant voor een stuk nazorg en handelen de
financiële administratie af. Alles bij elkaar zitten er heel wat
uren werk in en het operatiewerk mag niet ten koste van de
opvang gaan. Deze staat op nummer één en dat moet ook zo
blijven.
Het valt ons op dat particulieren die bellen/mailen voor een
afspraak, deze vaak voor de kater willen maken. Onze vraag
is dan standaard ‘heeft u geen poezen?’. Het merendeel geeft
toe dat dit inderdaad zo is. Men is bang voor een nestje en
de kater castreren is dan de goedkoopste oplossing. Zeker
als de poes niet buiten komt en er dus geen gevaar voor een
ongewenste dekking is. Niet iedereen weet dat het ook dan
belangrijk is om een poes te laten steriliseren. Waarom?
Een poes die wel krols maar niet gedekt wordt loopt
een sterk verhoogde kans op het krijgen van een
baarmoederontsteking. Wij maken dit behoorlijk vaak mee.
Poezen die bij ons komen zonder klachten, maar wel een
enorm vieze baarmoeder blijken te hebben. Als hier niks aan
wordt gedaan, kan de poes enorm ziek worden.

Gelukkig lukt het ons altijd vrij snel en zonder al te veel
stress om dergelijke dieren te vangen. Wat een triest
hoopje ellende was dit. Mager, pussende wonden en
werkelijk honderden vlooien. De angst dat er iets ernstig
mis was met deze kater was groot, maar we gingen eerst
voor aansterken. Wat heeft hij genoten. Geen jeuk meer,
een heerlijk zacht mandje en een lekker gevuld maagje.
Helaas bleek hij positief op zowel aids en leucose en had
hij meerdere lijfelijke problemen waar hij niet meer van
zou herstellen. Euthanasie was de enige oplossing. Triest,
maar de manier waarop hij dit leven ging verlaten was
nu tenminste dierwaardig.
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Het afgelopen half jaar hebben we weer meerdere
particulieren geholpen waar de situatie ernstig uit
de hand liep. Woningen waar vaak meer dan twintig
volwassen katten leefden. De hulp die we bieden is altijd
de sterilisatie en castratie ter voorkoming van meer
en in een enkel geval hebben we een aantal dieren
overgenomen. Aanwezige kittens (vaak in een slechte
toestand) gaan altijd met ons mee. Deze acties zijn
tijdrovend, prijzig (aangezien er vaak weinig tot geen
financiële middelen zijn) maar enorm dankbaar. En
zonder het Otje Potje niet mogelijk!!

Hetzelfde geldt voor het ontstaan van melkkliertumoren. Als
er geen gehoor gegeven wordt (door middel van een kater)
aan de constante stroom van hormonen in het lichaam van
de poes, zien we dit na een aantal jaren resulteren in het
ontstaan van kwaadaardige melkkliertumoren. Zodra deze
agressieve vorm van kanker toeslaat, is het de vraag of de
poes er nog van kan genezen. De krolsheid onderdrukken met
de poezenpil raden wij heel sterk af. Wederom is de kans dat
hierdoor melkkliertumoren ontstaan levensgroot.
In alle opzichten is de sterilisatie voor de poes dus de
beste oplossing. Het enige nadeel van de sterilisatie is de
verandering in stofwisseling. Na de sterilisatie hebben poezen
wat meer neiging tot vetaanzet. Hier kun je als eigenaar
gelukkig rekening mee houden door het soort voeding en de
hoeveelheid aan te passen.
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Facebook Toppers

Naast de katten van particulieren hebben we in 2017 ook
weer de nodige vangacties gedaan. Soms in samenwerking
met de Dierenbescherming, maar vaak op eigen titel. Met
de bekende TNR-methode hebben we weer tientallen katten
geneutraliseerd en retour geplaatst in hun eigen leefgebied.
Dit blijft een geweldige en effectieve methode om het
kattenoverschot tegen te gaan. Groot is de frustratie als we
geen medewerking krijgen. We stuiten soms op situaties
waarin wij zelf de noodzaak van ingrijpen zien, maar de
particulier of het bedrijf waar de katten lopen totaal niet.
Zelfs als we het volledig kosteloos aanbieden krijgen we nog
regelmatig ‘Nee’ te horen. Zo zwerven er de nodige katten
op het industrieterrein in Drachten. Per toeval werden
deze door Jolanda ontdekt. Wat was het fijn geweest als de
bedrijven waar de dieren lopen hun terrein voor ons zouden
openstellen.
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Maar men ervaart geen overlast van de dieren en ziet het
nut niet van onze actie. Wij kunnen praten als Brugman maar
hebben een hard hoofd in deze actie. We blijven ons best
doen en hebben, op een hele onhandige manier, toch al zes
katten weten te vangen. Hiervan bleken een aantal zelfs tam
te zijn. Werden niet gemist en zijn, na enkele weken, door
ons weer herplaatst. Op de foto mooie Paco die na jaren
rondzwerven eindelijk weer een eigen huisje heeft. Ons werk
is zo waardevol, maar helaas ziet niet
iedereen dit.

ebsite:
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e
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k
Bezoek oo
katinnood.nl
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Succesverhalen!
Begin augustus kregen wij een noodoproep betreffende
een moederpoes met drie kittens. Helaas kunnen/mogen
we wat betreft hun leefomstandigheden niet teveel in
details treden, maar dat het meer dan gruwelijk was,
neem dat maar van ons aan.
Het moederpoesje was ronduit uitgemergeld en de kittens
waren conditioneel vreselijk slecht. Eén ervan had een
zorgelijk miauwtje, een krijsje waarvan je inmiddels uit
ervaring weet: ‘het einde is nabij’. IJskoud was ze, lijkbleek
en onder haar vacht was het zwart van de krioelende
vlooien die hun best deden er nog een drup bloed uit
te zuigen. Tot overmaat van ramp was ook haar voetje
afgestorven. Ze was meer dood dan levend, maar ergens
door die oogjes vol pus heen zag je nog wilskracht om te
leven.
Wat doen we? Precies, we gaan ervoor! Erop of eronder,
we zouden het wel zien.

Een warm bad, ontdoen van parasieten, een lekker warm
bedje, dwangvoeding en infusen. De eerste paar dagen
was het iedere ochtend spannend om bij haar te kijken.
Zou ze nog leven? Maar naarmate de dagen verstreken
werd ze sterker, begon weer iets zelfstandig te eten en
kwam er zowaar een echt ‘driekleur-karakter’ tevoorschijn.
Een eigen willetje, want hoe klein ze ook was met haar
drie pootjes, op de bank zou ze! Ze liet zich ook zeker niet
op de kop zitten door soortgenootjes, die vaak een keer
zo groot waren. Een heerlijk traject om mee te maken.
Ze kreeg de naam Xena en ging het, puur op karakter,
overleven.
Inmiddels is er van het zielige hoopje kitten niks meer
over en groeit ze uit tot een prachtige, eigenwijze poes
die precies weet wat ze wil. Ze heeft geweldige nieuwe
baasjes die haar op de voet hebben gevolgd en die iedere
dag weer van dit heerlijke hummeltje genieten!!

Xena

Britt
Onze dierenarts is net als wij een enorme
kattenliefhebber. Het gebeurt haar op de praktijk nog wel
eens dat een dier voor euthanasie wordt aangeboden,
terwijl nog lang niet alles geprobeerd is. Wij helpen
elkaar dan doordat wij de kat opnemen en zij voor de
behandeling zorgt. En eigenlijk hebben we altijd succes.
In het voorjaar vroeg ze ons of ze een poes mee mocht
nemen. Deze al wat oudere poes kwam voor de zoveelste
keer op haar spreekuur. Ze woonde ergens samen met de
nodige andere katten en honden. En wat je wel vaker ziet
in een grote groep…. Ze was het pikpunt geworden. Keer
op keer kwam het arme dier met haar rug vol abcessen
waar ze weer doodziek van was. Ze was onzindelijk
geworden door de stress en de eigenaar had eigenlijk
ook geen geld om haar elke keer te laten behandelen.
Gelukkig deed ze afstand.
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Omdat ze op een Britse korthaar lijkt noemden wij haar
Britt. Wat een triest hoopje ellende. Bang, in elkaar
gedoken en pijnlijk. Het werd een lange weg om de
wonden allemaal te laten genezen, met name omdat
de huid op haar rug al zo vaak beschadigd was geraakt.
Ook om Britt te laten ontspannen was veel tijd, rust
en aandacht voor nodig. Maar…vol trots kunnen wij
zeggen… het is weer gelukt! En toen het ook nog lukte
haar na enkele weken op een geweldig adres te kunnen
herplaatsen kon ons geluk helemaal niet meer op.
Britt is een totaal andere poes geworden. Heerlijk blij,
ontspannen en knuffelig geniet ze van de dagelijkse
aandacht die ze nu krijgt. Alleen haar rug verraadt haar
verleden. Op de plaatsen waar de verwondingen hebben
gezeten zijn witte haren teruggekomen. De cellen die
voor de haarkleur zorgen zijn zodanig beschadigd dat
ze hun werk niet meer doen. Maar niemand die dit zal
opvallen, want Britt haar mooie blije gezichtje steelt de
show.
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Het avondrondje
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. De aanhouder wint, zo ook bij Rosa.

Als ik begin te schrijven voor het nieuwe Zwervertje is
het Avondrondje steevast mijn eerste stuk. Soms kijk
ik even een paar nummers terug over wie ik allemaal
al heb geschreven. Zo kwam ik tot de ontdekking
dat ik altijd over katers schrijf! Het is een feit dat de
ontwikkeling in gedrag bij katers vaak wat sneller gaat
dan bij poezen. Met name bange katers ontdooien wat
makkelijker dan bange poezen. Voor dit ‘ontdooiproces’
werkt mijn avondrondje voortreffelijk. En toch...kunnen
dames het ook. Ze vragen meer tijd en hun ‘ijsschild’ is
net even wat harder, maar met veel geduld, herhaling
en stabiliteit lukt het soms toch. Zo ook bij Rosa.
Rosa is een mooie cypers met witte dame die vanaf mei
2015 bij ons woont. Ze komt uit Rotterdam waar ze lang
als zwerfkat op straat leefde. De wijk waar ze al 14 jaar
rondliep werd echter gesloopt, waardoor men onderdak
voor Rosa zocht. Door haar hoge leeftijd en schuwe
karakter kwam men bij ons.
Rosa is in een verblijf gekomen en in het begin
zagen we haar amper. Ze kwam eind van de middag
tevoorschijn en wandelde dan langs het hekwerk van
de buitenren. Het is ook niet niks om na zoveel jaren
plots je dagelijkse loopje met vele meters te moeten
inkorten. Zodra er iemand in zicht kwam schoot ze weg.
Gelukkig at ze goed en was geen stoorzender in de
groep.
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Als ik ’s avonds (met name in de buitenren) weer eens
bezig was in mijn acrobatenhouding met wat lekkers
om het hart van een kater te veroveren, zag ik Rosa
altijd zitten. Onder een struik, in de opening van een
huisje of op de vensterbank. Haar gezicht (vol afgunst)
straalde uit: ‘leuk wat je daar doet, maar blijf uit mijn
buurt’. ‘Goed Rosa…. Boodschap begrepen’.
Maar wat Rosa niet wist, was dat ik haar vanuit het
donker observeerde als ik de ren uit ging. Mevrouw
kwam toch best snel tevoorschijn en keek of er nog
wat over was van dat ‘gif’ wat ik haar groepsgenoten
voorgezet had.
En zo ben ik Rosa langzaam maar zeker gaan inpassen
in mijn ronde. Met heel veel geduld, niet te veel
oogcontact en enorm veel afleidingstrucjes voor de
andere katten, lukte het steeds vaker wat lekkers vlak
bij haar neer te leggen. En toen, na ruim een jaar, viel
ook bij poes Rosa het kwartje.
Tegenwoordig zit ze me op te wachten. Nog altijd
op bescheiden afstand maar met een open en
verwachtingsvol gezichtje. Ik breng het lekkers tot
voor haar neus en mag haar af en toe even aaien. In
tegenstelling tot mijn contact met vele anderen weet ik,
dat ik met Rosa niet veel verder ga komen. Ze is oud en
heeft een geschiedenis waarin mensen altijd op afstand
bleven. Maar we zijn allebei zeer tevreden met deze
latrelatie. Rosa haar mooie, donker gevlekte oude ogen
tonen dankbaarheid. En daar doe ik het voor.
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Teplak

Het gaat geweldig met
Macho! Hij heeft al op bed
gelegen uit zichzelf en net
kwam hij zelf naar ons toe
voor aaitjes en heb ik de
eerste kattenkusjes van
hem gekregen.
Zolang het vanuit hem
komt gaat het allemaal heel
goed! Ik moest gisteren
even langs hem heen toen
hij op de stoel lag en dan
gaat hij blazen. Hij is enorm
speels (mijn sport-bh vloog
net door de slaapkamer)
We zijn nu al heel erg blij
met hem. Bedankt voor de
goede zorgen voor hem.
Daardoor kreeg hij kans op
een thuis.

Hé hallo allemaal. Hier even een kort verslag van mijn eerste week
in mijn nieuwe huisje. Wow wat een ervaring zeg! Eerst kennis
gemaakt met twee nieuwe tweepoters en een enorm huis, waar een
diva prinses woont. Die prinses noemen ze Krullie en mijn naam
wordt Cootje, want daar luister ik wel naar.
Ik vond Paco ook teveel lijken op de naam van een ander soort
vierpoter, ze noemen het een hond die luistert naar de naam Zarko.
Gelukkig woont die bij andere tweepoters, want die wil ik er niet
bij hebben. Ik heb jullie mooi voor de gek gehouden daar bij Kat in
Nood, want nu komt mijn ware karakter boven. Ik ben ook een diva.
Ik laat me niet wegsturen door mevrouw Krullie.

Woodey en Mickey hebben hun draai helemaal
gevonden. Hebben de grote krabpaal al ontdekt
en alle hoekjes in huis besnuffeld. Ze zijn thuis!

Seppe voelt zich helemaal thuis hier. Verstopt
zich niet meer onder de bank als de bel gaat
of hij ziet buiten iets waarvan hij bang wordt.
De hele week werklui voor de deur gehad die
de gasleiding in de straat gingen vervangen,
graafmachines kortom een heleboel herrie.
Maar meneer zit gewoon belangstellend in de
vensterbank te kijken.
Als de bel gaat staat hij al voor de deur om te
kijken wie er is. En begroet de mensen met een
koppie. ’s Morgens wacht hij al op ons bij de
deur en wil dan direct geknuffeld worden. Hij
kan er maar geen genoeg van krijgen. Eten gaat
ook supergoed. Doet alles netjes op de bak.
Spelen is zijn favoriet, hij krijgt er nooit genoeg
van. Wij zijn zielsgelukkig met hem.

Ben ik weer. Ik heb ook zo’n druk leven gekregen. Ik moet
zonnen en veel eten. Staat hier gewoon klaar dus ja...En
ik heb boven ook ontdekt. Er staat een mooi bed (van het
vrouwtje) en dat ligt lekker. Soms blijf ik daar ‘s nachts
liggen. En je gelooft het niet maar soms dan geef ik het
vrouwtje een knuffel. Echt en dan knor ik. Heel voorzichtig
durf ik steeds nog een beetje meer.

We zijn zo verliefd op ons
Molletje.
Ze is lief en blij en praat veel:-).
Dank dat ze bij ons mag wonen.

Wel zijn ze een week op vakantie geweest. Bleef de zoon
thuis maar was helemaal niet gezellig. Ik miste mijn
vrouwtje.
Weet je ik dacht toen ze thuiskwam ik zal je krijgen ik kom
nu lekker niet. Ga lekker in de zon liggen en daar blijf ik.
Maar dat hield ik niet lang vol hoor. Weet je ze kwam mij
gewoon opzoeken bij de fabriek. Daar heb ik een plekje.
En toen ze zo lief op de knieën naast me kwam zitten, toen
moest ik wel knorren en kopjes geven. Mijn leven is één
groot feestje geworden. Ik gun alle poezenvriendjes zo’n
huis.
Liefs van Tanja.

Om jullie te laten zien dat we best met elkaar op kunnen schieten
en hoeveel mandjes, verstopplekjes en ruimte we hebben,
stuur ik ook even een paar foto’s mee. Jullie mogen die van mijn
vrouwelijke tweepoter wel gebruiken om reclame te maken voor
jullie goede werk. Bedankt dat jullie voor mij zo’n lekker warm
nieuw thuis hebben geregeld.
Groetjes (Pa)Cootje en ook een beetje van mijn nieuwe
poezevriendin Krullie.
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In het zonnetje: Lana a.k.a. Skitzo
Lana woonde voorheen op een boerderij, maar viel
de desbetreffende boer en zijn zoon aan en daarom
moest ze maar ‘opgeruimd’ worden. Mooi niet dus.
Een betrokken persoon, die wel op deze boerderij
kwam, trok zich het lot van Lana aan en nam contact
met ons op. En zo kwam deze bijzondere dame met
haar kroost bij ons terecht.

Lana was een geval apart. Kon heerlijk voor je
liggen kronkelen voor aandacht, maar zodra je
haar aanraakte viel ze heel gericht je handen aan.
Ze raakte snel overprikkeld en hing dan letterlijk
met tanden en nagels in je benen of armen. Zoals
ik eerder zei: een kat naar ons hart! Ze kreeg al
snel haar koosnaampje Skitzo, want haar gedrag
was echt onvoorspelbaar. Soortgenoten kon ze niet
luchten en deze maakte ze het leven flink zuur.
Behalve kleine soortgenootjes. Voor kittens was ze
een voorbeeldmoeder en deze beschermde ze met
haar leven. Het maakte niet uit of het haar eigen
kittens waren of niet, een kitten was een kitten en
kleintjes die iets bang waren kregen al snel Lana als
socialiseer-moeder.
De weken verstreken en het is verschrikkelijk
leuk om met dergelijke katten bezig te zijn. Een
vertrouwensband op te bouwen en ze langzaam
bloot te stellen aan meer prikkels. Lana was in haar
lichaamstaal gelukkig erg duidelijk en liet merken
wanneer ze er klaar mee was of als het haar teveel
werd.
Inmiddels is het december:
Lana woont samen met meerdere soortgenoten en
dit gaat hartstikke goed! Ze is een enorme komiek
en erg speels. Ze ziet al haar kamergenoten een
eigen thuis vinden, maar zit er zelf nog steeds. We
zouden haar zo graag een eigen plekje gunnen.
Lana is erg aanhalig en vertoont geen ‘overprikkelreacties’ meer in de zin van uitvallen. Wel laat ze
duidelijk merken wanneer ze er klaar mee is, maar
goed…daar is ze dan ook een dametje voor ;) Ze is
nog maar 3 jaar oud en echt helemaal klaar voor
een eigen mandje. Wie kattengedrag kent en haar
accepteert zoals ze is, krijgt een dijk van een kat
aan haar.
Jolanda
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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.

Miauw, miauw…het is al weer zover dat ik u wat mag
gaan miauwen over al onze belevenissen. En dat zijn er
weer genoeg! Ik zie jammer genoeg niet alles met mijn
eigen ogen, maar ik heb tegenwoordig heel wat collega’s
die mij de verhalen komen miauwen. Ik ben, naast
vreselijk knap, altijd erg aardig. En als je aardig miauwt,
doen ze van alles voor ze. Die dikke grijze Noah miauwt
mij alles over de collega’s in het andere gebouw. Soms
hoor ik wat van Tipsy, maar die is al oud en heeft niet
altijd zin. Indy woont in ons gebouw en miauwt als hij
zin heeft wat over nieuwe bewoners die eerst apart van
ons moeten blijven. Ons personeel moest eens weten
wat ik allemaal weet! Miauw, miauw niks blijft geheim.
Ik hoor zelfs wel eens wat van een hond! Rixt heeft een
klein hondje die ook wel bij haar op kantoor ligt. Zij is
een beetje bang voor mijn collega Henk. Nou is Henk me
er ook ééntje hoor. Groot, sterk en nergens bang voor.
Hij kijkt je aan en gaat niet aan de kant. Henk gaat op de
trap liggen en als Rixt haar hondje er dan langs wil moet
ze hem eerst wat vertellen. En zo weet ik ook mooi wat
ons personeel allemaal bespreekt. Zo hoorde ik dat ze
bezig zijn om nog een gebouw erbij te krijgen. Daar werd
ik heel erg blij van. Wij hebben het allemaal zo goed hier

Govert Groenier

Een aantal maanden geleden kwam onze Lana binnen. Een kat voor een echte kattenliefhebber. Voor
velen van ons een kat naar het hart en ze had die van mij dan ook vliegensvlug gestolen!

en als er nog een gebouw bij komt, betekent dit dat ons
personeel nog meer collega’s kunnen helpen. Geweldig
toch?!?
Noah kwam mij ook miauwen dat er wat nieuws in
aantocht was. Iets voor in de buitenrennen. Ik weet dat
ons personeel altijd nieuwe dingen voor ons bedenkt.
Ik heb dat zelf niet meer zo erg nodig, maar ik weet dat
mijn jonge collega’s zich wel eens wat kunnen vervelen.
En dan worden ze vervelend. Dan lig ik net lekker
buiten van het zonnetje te genieten en dan springt er
plotseling zo’n druk figuur bovenop me. Dat vind ik
heel vervelend…net als mijn andere oude collega’s. Ik
vond het heel lief van ons personeel dat ze daar iets
aan wilden doen. Dus nu staan er in alle buitenrennen
klimdingen. En die overdreven jonge collega’s van mij
hebben de grootste lol. Ze rennen achter elkaar aan,
klimmen van boven naar beneden en worden daar lekker
moe van. En daar…zijn wij weer mee geholpen.
Indy is wel eens wat chagrijnig, maar op een goede dag
vertelt hij mij ook van alles. Zo weet ik dat er sinds kort
een collega in het gebouw is die net als mij is!
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Over Kat in Nood
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.

Het enige verschil is dat ik prachtig zwart ben en hij
helemaal wit. Dat vind ik best zielig voor hem… Maar hij
heeft net als mij ook geen staart meer en kan ook niet
altijd even goed zijn plas ophouden. Ik heb hem zelf nog
niet gemiauwd, maar ik denk dat hij ook een klap van
zo’n gemeen ding op wielen heeft gekregen. Ik hoop
stiekem dat hij in mijn verblijf komt wonen, want het
lijkt me best leuk om eens een collega te hebben die mij
begrijpt. En ik hem uiteraard.
Onze buren hadden het een paar weken geleden ook
even zwaar. Ik had ons personeel wel horen mopperen.
Er was blijkbaar een nieuwe collega bijgekomen die
ergens last van had. Wat het precies is weet ik niet, maar
ik weet wel dat ze dit kunnen ontdekken door in je oor
te kijken. Nieuwe collega’s krijgen altijd een behandeling
als ze naar een verblijf gaan, maar deze kwam van een
andere opvang en had die behandeling al gehad.
Nou…niet dus. Het schijnt dat als je erg knuffelt met een
collega die dat heeft, jij het ook kunt krijgen. Je krijgt dan
heel erg jeuk in je oren. Brrrrr…sinds ik dat weet hou ik
sommige collega’s wat op afstand. Ze vinden mij allemaal
erg aardig, maar ik hoef niks aan mijn oren.
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Het is wel lastig met de kleffe Pablo. Die volgt mij echt
de hele dag. Maar ik geloof dat hij geen kriebeloren
heeft. Maar goed…bij onze buren was dit dus wel het
geval. Ik heb nog geprobeerd om te helpen. Het enige
wat ons personeel wilde was ze een prikje geven en zo’n
stinkdingetje in hun nek geven. Ze moesten gewoon
even stil blijven zitten maar ja…ze luisterden weer eens

niet. Ze vlogen alle kanten op en ons personeel moest ze
allemaal vangen. Zo dom! Stiekem heb ik wel gelachen
hoor. Jolanda en Rixt deden het samen. Sommige van
mijn buur-collega’s zijn heel erg snel en lieten zich niet
zomaar vangen. Dus bedachten Jolanda en Rixt allemaal
dingen om ze te slim af te zijn. En ik was best onder
de indruk dat ze de meeste buur-collega’s heel snel
te pakken kregen. Het was ze bij mij echt niet gelukt
hoor. Maar ik was ook niet gaan rennen. Gewoon even
meewerken en dan is het zo klaar. Nu kregen sommige
bange collega’s zelfs een prikje om te gaan slapen.
Want alleen dan kon ons personeel in hun oren kijken.
Gelukkig was het snel klaar en kan niemand meer
kriebeloren krijgen.
Als de lichten blijven branden als ons personeel klaar is
met ons verblijf, dan weet ik dat het weer snel donker
gaat worden. Oké…het is dan ook weer koud en nat
buiten, maar…we krijgen dan ook weer een FEESTJE!!!
En daar heb ik toch wel zo’n zin in! Alles is gezellig en
er komen allemaal mensen die met mij gaan knuffelen.
Ik kijk daar heel erg naar uit. Dus ik eindig met tegen u
te miauwen dat ik u heel graag weer eens wil zien. Mijn
personeel vertelde dat ergens in dit blaadje precies staat
wanneer het allemaal is. Dan rol ik me nu lekker op zodat
ik goed uitgerust ben als u komt.

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.

Stichting 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

Ik geef mij op (aankruisen):
als donateur voor minimaal € 25,- 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.
In beide gevallen ontvangt u het ‘Zwervertje’
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Datum

Handtekening

Tot gauw!!
Kopje van Dino
Stuur de bon naar: Stichting Kat in Nood, Sannige Wyk 5a, 9222 LE Drachtstercompagnie
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INbeeld

Bloeiend mos in smeltend ijs!

