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Geachte donateurs
Elk jaar, rond begin december, realiseren wij ons dat we weer een jaar verder zijn. Waarom die 
datum hoor ik u denken? Dit is omdat Kat in Nood op 9 december 1980 in Arnhem is opgericht. 
Bijna veertig jaar geleden! Een niet geringe prestatie. Ik ben trots dat ik al bijna weer tien jaar 
de beheerder van deze mooie organisatie ben. En…de groei is er nog niet uit.  

Het blijft prachtig werk. Geen dag is hetzelfde. 
Mooie gebeurtenissen wisselen sterk af met trieste 
gebeurtenissen, waarbij het alleen al een opgave is 
om verstand en gevoel van elkaar te scheiden. Ik leg 
vrijwel dagelijks aan mensen uit dat er in ons hart plaats 
voor duizend katten is en dat meen ik oprecht. Maar 
de realiteit is dat we niet meer kunnen doen dan onze 
mensen, de gebouwen en onze financiën aan kunnen. 

Daarom zal ik u meteen op de hoogte brengen van 
onze nieuwbouwplannen. Eerder heeft u hier al over 
kunnen lezen. In augustus is de vergunning afgegeven 
voor de uitbreiding met nog twee gebouwen. Geweldig! 
Uitbreiding met het eerste gebouw, waar een grotere 
opslag in komt, betekent dat we efficiënter kunnen 
gaan werken. Meer in één keer bestellen levert korting 
op en minder transportkosten. Ook de katten die nu 
vanwege ruimtegebrek verblijven in de huidige opslag 
kunnen verhuizen, waarmee de vrijgekomen ruimte 
weer gebruikt kan worden door onze dierenarts. In dit 
eerste gebouw komt tevens een apart pensiongedeelte. 
Voor veel donateurs zijn wij inmiddels het vaste adres 

voor pension. Dat is mooi want dat geeft aanvullende 
inkomsten, die wij weer gebruiken om onze vaste 
bewoners te kunnen verzorgen. 

Het tweede gebouw zorgt ervoor dat we onderdak 
kunnen bieden aan nogmaals tachtig tot honderd katten. 
Met name aan de realisatie van dit gebouw hangt een 
grote maar. De verzorging van zoveel extra dieren gaat 
geld kosten voor onder andere voeding, medicijnen, 
verwarming. Ook hebben we dan meer mensen nodig 
voor de verzorging van de katten. Inzet van vrijwilligers 
kan sterk variëren in de tijd (bijvoorbeeld vakantie) en 
de dieren moeten wel worden verzorgd. Er werkt een 
geweldig team mensen bij ons. Zij doen hun werk met 
veel plezier en passie, maar die passie wordt gedreven 
door de liefde voor katten en niet door schoonmaken. 
Extra personeel in dienst nemen zet te veel druk op onze 
begroting. Zeker als je geen concessies wilt doen aan 
het hoge peil van verzorging dat wij ons zelf opleggen en 
waar wij ook enorm om worden gewaardeerd. Het zal u 
misschien niet verbazen dat onze uitgaven jaarlijks hoger 
liggen dan onze inkomsten. 

Colofon Zwervertje uit? Geef het aan iemand anders!
Internet
www.katinnood.nlinfo@katinnood.nl

Telefoon
0512 300 664Dagelijks van 10.00 tot 15.00, behalve donderdag en zondag.

(Post)adres
Sannige wyk 5a9222 LE Drachtstercompagnie

Bezoek
Voor een bezoek aan onze stichting kunt u een afspraak maken.

Bestuur
Jan Karel Prinsen (V), Michiel Schrier (P), Linden Douma (S), Ilse van der Meer, Ineke van Dam en Estelle Arnaud

Redactie
Rixt Jellesma & Michiel Schrier 

Fotografie
Klaas Jellesma

Oplage
Het Zwervertje verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 2500 exemplaren

BankrekeningNL75 INGB 0003 8843 93 Stichting Kat in NoodDrachtstercompagnie
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Grote eenmalige giften en legaten vullen de buffer weer 
aan. Dit klinkt spannend, maar heeft ons inmiddels wel 
van Arnhem (veertig jaar) geleden gebracht tot wat wij 
nu zijn. 

Samen met ons bestuur is dan ook besloten dat het 
niet verstandig is om beide nieuwe gebouwen in één 
keer neer te zetten. Het financiële risico is te groot en 
de belasting voor het huidige aantal medewerkers en 
vrijwilligers is te groot. Met de realisatie van het eerste 
gebouw kunnen we wel een aantal knelpunten oplossen 
en verantwoord verder bouwen.

We zullen beginnen met het gebouw waar een 
grotere opslag en een apart pensiongedeelte in komt. 
Hierdoor komt er ruimte elders vrij om het aantal vaste 
bewoners te laten groeien. Nog meer uitbreiding van 
het aantal plekken voor vaste bewoners zal eventueel 
later plaatsvinden. De vergunning is in ieder geval al 
binnen. Wij hopen op uw steun bij deze broodnodige 
en bijzondere uitbreiding. Volgens mij zijn wij uniek in 
Nederland!

In 2018 hebben we, dankzij uw steun, ook weer 
prachtige dingen gedaan. Op 31 december 2017 hadden 
wij 243 bewoners in huis. Momenteel zijn dit er 237. 

Wij hebben dit jaar alweer meer dan 250 katten 
opgenomen waarvan gelukkig weer een groot deel 
herplaatst is. Deze katten komen nog steeds uit het hele 
land. Het aantal hulpaanvragen lijkt eerder te stijgen dan 
te dalen en binnen onze sector is dat een zorgwekkende 
gebeurtenis. 

De reorganisatie binnen de Dierenbescherming heeft 
ervoor gezorgd dat veel asielen op eigen kracht verder 
zijn gegaan. Wij begrijpen dat geen enkel asiel zit te 
wachten op moeilijk tot niet-herplaatsbare katten, 
maar hierdoor lijkt ook een stuk maatschappelijke 
hulp volledig te verdwijnen. Verwilderde zwerfkatten 
blijven (ongeholpen) lopen, aan vraag om hulp vanuit 
particulieren wordt amper gehoor gegeven en er wordt 
zo goed als niks gedaan op het moment dat er geen geld 
is. In ons blad kunt u weer diverse voorbeelden hiervan 
lezen. 

Ons dierenartswerk draait grandioos maar zou eigenlijk 
nog vaker moeten. We kunnen de hulpaanvragen amper 
aan en schuiven TNR-acties langer vooruit dan we 
eigenlijk willen. Maar ook voor dit stuk van ons werk 
moet gevoel en verstand in balans blijven. We doen wat 
we kunnen.

De voorbereidingen voor onze jaarlijkse kerstmarkt zijn 
in volle gang! Dit evenement groeit en is elk jaar weer 
een groot succes. De uitnodiging vindt u verder in dit 
blad. Speciaal tegen onze donateurs zeg ik: ‘Kom vroeg’. 
De verkoop van kerststukken en fraaie decoraties gaat 
met name in het begin enorm snel. Vorig jaar waren we 
om 14.00 vrijwel uitverkocht. Ook al hebben we dit jaar 
meer, we adviseren u alsnog om op tijd te komen. Vanaf 
11.00 bent u welkom!

Ik hoop velen van u deze dag te begroeten. Mocht u niet 
komen of we missen elkaar, dan wens ik u bij deze hele 
fijne feestdagen en een heel gelukkig en vooral gezond 
2019!

Hartelijke groeten,

Rixt Jellesma
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Casper het draakje
‘Jaaaaaa! We hebben er weer eentje!’ roep ik uit, al helemaal in katzwijm, na net op tijd het rode knopje van de 
telefoon te hebben ingedrukt. ‘Oh jee...’ klinkt er al vanaf de andere kant van het bureau met een glimlach: ‘heeft 
het snot?’

al liep hij nog prima rond. Maar wanneer je jaarlijks 
zoveel ‘kat-exemplaren’ ziet met hun mankementjes is 
het niet zo moeilijk meer een kat met pijn te herkennen. 
En dan wordt het natuurlijk een eenvoudige rekensom: 
Een kat met flinke artrose + een kattenbak waar je ver 
voor moet lopen + soortgenoten die nog een stuk jonger 
zijn en je steeds op je toch al pijnlijke lichaam springen 
= een zeer gefrustreerd, mogelijk chagrijnige kat met 
onzindelijkheidsproblemen. Nou… dat was Casper in een 
notendop. 

Uiteraard volgde er al snel een bloedonderzoek om te 
zien of hij verder helemaal gezond was en dit was hij 
gelukkig. Wel ging hij daarna vrij snel op de pijnstillers. 
Och…om nou te zeggen dat het daardoor direct een 
jonge flexibele god werd, nee. Wel was duidelijk dat hij 
zich een stuk fijner voelde en hé? Was hij nou net echt 
aan het spelen? 

De katten werden voor herplaatsing aangeboden, 
inclusief de medische reutemeteut van Casper. Zijn twee 
huisgenoten waren al vrij snel weg. Casper bleef echter 
achter, en achter, en achter… En ondanks dat hij met zijn 
chagrijnige lipje en zijn schele oogjes steeds boven het 
raam van de deur uitkwam met een miauwtje van ‘kies 
mij!’, leek hij in niemands hart te duiken.

Inmiddels was hij echter al zo diep in de mijne gaan 
zitten dat ondanks het eeuwige ‘er komen geen katten 
meer bij’ hij plots in een vervoersbakje zat, in de auto, en 
zomaar opeens in mijn hal stond. Tsja…

Inmiddels woont Casper hier alweer een flink aantal 
maanden en voelt hij zich toch wel een beetje koning van 
het huis. De andere katten hebben respect voor hem en 
ook de honden kijken wel uit met hem. Casper is zinnig, 
eet geen brok en dat hoef je hem ook niet voor te zetten. 
Doe je dit wel, dan kijkt hij je toch vuil aan! Nee, vers 
vlees graag. Ook steelt hij graag de vis van mijn bord en 
zit hij iedere avond met zijn snotneus in mijn bord om te 
kijken of hij zijn voedselassortiment uit kan breiden. En ik 
ben zo’n viespeuk die dit ontzettend schattig vind en het 
toelaat. 

Casper doet niet meer zoveel aan zelfverzorging en 
wanneer ik als bezigheidstherapie zijn losse plukjes 
haar even van hem wil ontdoen, durft hij nog prima 
zijn tanden in mij te zetten. Hij wordt een beetje 
dementerend, en kan hierdoor vooral ‘s nachts een 
enorm orkest geven. Ik weet zeker dat de hele straat 
rechtop in bed zit bij dit optreden maar uiteraard nemen 
we dit voor lief. Casper kan niet zonder pijnstilling en er 
zijn momenten geweest waarbij ik dacht: ‘kan dit nog 
wel’? Maar vaak op deze momenten geeft Casper zelf 
antwoord door bijvoorbeeld stiekem door de voordeur te 
glippen en hij mij op blote voeten achter zich aan heeft 
rennen. Ja, dan is hij nog vliegensvlug!

Ik kan niet garanderen dat hij er bij het volgende 
Zwervertje nog steeds is, al gaan we hier natuurlijk 
ontzettend ons best voor doen! Aan Casper zal dit niet 
liggen, hij is wederom een ‘once in a lifetime kat’

Jolanda

Ik hang net op met de eigenaar van Casper en nog twee 
andere katten, maar dit terzijde. Casper heeft inderdaad 
snot, is onzindelijk, sproeit en heeft moeite met lopen. 
Oh! en hij is al 17 jaar en ook nog een kater! Geloof 
het of niet, maar dit is absoluut mijn soort kat. In mijn 
hoofd heb ik al een heel beeld van deze waarschijnlijk 
stronteigenwijze kater die nog een keer zo vervelend is 
naar soortgenoten. Tegen de wand aansproeit, terwijl 
hij je ‘bijna met een knipoog’ aankijkt. Het ‘moeite 
met lopen’ kon ik zo snel nog even niet plaatsen. Ik zeg 
(bijna té) enthousiast tegen de eigenaar dat hij de katten 
mag komen brengen, het liefst vandaag nog. Bijna te 
enthousiast, want ondanks dat het afstandskatten zijn, is 
het natuurlijk een trieste situatie voor de eigenaar waar 
hij niet om heeft gevraagd. 

Zo weet ik mijn enthousiasme toch nog een beetje te 
verbergen. Wie nog durft te zeggen dat een opvang 
liever niet dan wel katten opvangt, zit er bij ons in ieder 
geval flink naast! De hele dag loop ik fluitend rond, 
wachtend op onze nieuwe maistro, onze nieuwe ‘wat 
hebben we ons op de hals gehaald’ kat.

En toen was hij daar eindelijk. Casper moest in een apart 
kooitje, want hij zou niet zo goed met de andere twee 
matchen. Check…vinkje! Maar oh, OH!.. Dat vreselijke 
droopy gezichtje…en…kijkt hij nou scheel?? Het werd 
nu ook duidelijk wat er precies bedoeld werd met het 
feit dat hij slecht kon lopen. Hij was in een ver verleden 
aangereden, helaas was hier niks aan gedaan. Hij was zelf 
genezen maar had moeite zijn achterpoten te gebruiken, 
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Sinds wanneer ben je vrijwilliger bij Kat in Nood?
Nu bijna zes en een half jaar, sinds 6 juni 2012.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij Kat in 
nood?
Zo’n twee jaar eerder raakte ik in de WW en vanwege 
mijn leeftijd kon ik toen geen nieuw werk meer vinden. 
Ik wilde wel graag weer wat doen. Ik ben altijd gek met 
poezen geweest. Via de vrijwilligerscentrale ben ik bij Kat 
in Nood gekomen.

Wat vind je leuk aan het werken bij kat in Nood?
Ik vind het fijn dat alles weer mooi schoon wordt en het 
contact met de poezen. Ze komen bij je en je leert ze met 
de tijd ook bij naam kennen. Ik vind het ook ontspannen 
werk.

Wat zijn je voornaamste taken bij Kat in Nood?
Het schoonmaken van de kattenverblijven.

Heb je zelf één of meerdere katten als huisdier?
Ja, wij hebben zelf altijd drie katten.

Heb je een favoriete kat bij Kat in Nood? Zo ja, 
waarom?
Snickers, Karel de Grote en Zorro. Een aantal katten uit 
het verblijf waar ik altijd schoonmaak. Ze komen graag bij 
me knuffelen. 

Is er een kat die inmiddels herplaatst is of overleden 
die je nog mist en waarom?
Maupie, een lieve kat en Babbels die miauwde altijd.

Is er een situatie of actie door Kat in Nood die jou 
het meest is bij gebleven?
De verbouwing, ik weet nog dat er een grote tractor reed 
toen ik net aan kwam rijden in de auto. Ik moest toen in 
de achteruit en reed zo een boomstronk op. Die mannen 
hebben mijn auto daarvan af moeten tillen, helaas wel 
een kapotte auto.

Heb je zelf nog toevoegingen of opmerkingen?
Mijn man Jan is er sinds een poos ook als vrijwilliger 
bij gekomen. Hij kan niet stilzitten en wil zich ook graag 
nuttig maken. Hij helpt ook graag andere mensen. Soms 
heb je wel eens van die dagen dat het allemaal wat 
minder snel gaat en dan komt Jan mijn buitenverblijf doen 
of hij haalt al vast de kleedjes uit het verblijf en brengt ze 
naar de was. Dit doet hij ook voor anderen.
 

Werken hier is besmettelijk 
Deze keer een gesprek met Wietske Jongsma (65).

De dierenarts
Zoals in het voorwoord al vermeld werd draait ons dierenartsenwerk grandioos. De nadruk ligt 
nog altijd op het steriliseren/castreren maar we proberen ook zoveel mogelijk particulieren die 
echt in de problemen zitten met hun kat te helpen. 

De röntgenfoto die u hier zit is van een poes die 
aangereden was. De eigenaar moet rondkomen 
van weekgeld, is stapelgek op haar kat maar kan de 
operatie die begroot is op enkele honderden euro’s niet 
opbrengen. Als gevolg daarvan liep poes al een week 
met deze afschuwelijke en pijnlijke breuk rond. 

Voor deze poes/eigenaar was maar één optie en dat was 
de amputatie van de poot. Kosten vallen mee en de kat 
kan prima met drie poten leven. Soms heb je simpelweg 
geen keus. Wij hebben deze ingreep alsnog uitgevoerd 
en als ze goed hersteld is komt ze nog even terug voor 
haar sterilisatie. 

Helaas kunnen wij ook vaak niet helpen omdat er iets 
gebeurt op een dag waarop onze arts er niet is. Ondanks 
ons dringende advies om naar een andere arts te gaan 
weten wij dat veel mensen niks (kunnen) doen wat ten 
koste van de kat gaat. 

De aanmeldingen voor TNR zijn gigantisch. Het probleem 
hierbij is dat veel mensen de aanwezige katten niet zien 
als hun probleem. Ze willen wel graag dat er niet meer 
bij komen maar een financiële bijdrage doen is er niet bij. 
Ook hierbij is het weer zoeken naar de grens. Wat moet 
en wat kan wachten of anders opgelost kan worden. 

Bij de acties zelf lopen we ook nog regelmatig tegen 
ongeplande zaken aan. Zoals het poesje op de foto. Een 
breuk heeft haar rechter achterpoot verminkt. Ze ‘liep’ 
op de bovenkant van haar voetje. Ook hier was de enige 
optie de poot er af halen wat tevens betekende dat ze 
niet terug kon naar haar eigen leefgebied. Hier was ze 
teveel op zichzelf aangewezen en met drie poten vonden 
wij dit onverantwoord. 

We maken veel dingen mee in dit deel van ons werk en 

wat we (kunnen) doen is dankbaar. Wel moeten we vaak 
gebruik maken van ons Otje Potje...
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Hoe Cruella weer 
een kat werd
Dit artikel heeft misschien een rare titel en toch zult u na het lezen ervan begrijpen wat wij 
bedoelen. 

Cruella was absoluut een ‘kat in nood’. Een man op 
leeftijd verloor zijn partner. Familie en vrienden dachten 
dat het goed was dat meneer wat gezelschap kreeg en 
gaven hem een kitten. Meneer woonde (hoog) op een 
flat en kreeg weinig bezoek. Het kitten (een naam heeft 
ze nooit gekregen) werd groot in een omgeving zonder 
enige vorm van prikkels.

Wij hebben al eerder geschreven over gedragsproblemen 
onder katten. Met name agressiegedrag zien we fors 
toenemen. Het ontstaan van dit gedrag ligt heel vaak in 
de eerste levensweken/maanden van de kat. Ook deze 
dame, die van ons de naam Cruella kreeg, is hier weer 
een perfect voorbeeld van.

Wettelijk gezien mag een kitten al met zeven weken bij 
de moeder weg. Op de verschillende sites worden ze dan 
ook al massaal aangeboden. Hoe kleiner hoe schattiger. 
Of het ook goed voor het kitten zelf is, daar wordt niet bij 
nagedacht. Ook kleine Cruella verhuisde toen ze zeven 
weken oud was.

Kittens beginnen vanaf een week of vier met hun 
nestgenootjes te spelen. Zo leren ze hun nageltjes in te 
houden en niet te hard te bijten. Deze periode van sociaal 
spel begint met vier weken, piekt met negen weken 
en loopt tot ongeveer veertien weken door. Kittens die 
zonder nestgenootjes opgroeien of te vroeg ergens alleen 
geplaatst worden, kunnen later spelagressie (te hard 
bijten of krabben) naar soortgenootjes of naar mensen 
vertonen. Vanaf veertien weken eindigt het spel steeds 
vaker in een gevecht. Als mens kun je nooit een ander 
kitten vervangen. Kittens spelen met elkaar, rennen 
achter elkaar aan, stoeien, meppen en bijten elkaar, 
slapen in elkaars pootjes en wassen elkaar. Ze leren 
elkaar sociaal te zijn, te delen en ze leren van elkaars 

grenzen. Dat gebeurt allemaal spelenderwijs. Zij kunnen 
dat onderling veel beter dan dat wij dat zullen kunnen.

Gedragsproblemen waar mensen met een kat tegenaan 
lopen zijn meestal ontstaan doordat het dier geen 
mogelijkheid heeft gekregen om zijn/haar natuurlijke 
gedrag te vertonen. Enkels of armen plots aanvallen doet 
een kat niet omdat hij dominant is, iemand pijn wil doen 
of agressief of gestoord is, maar omdat hij wil jagen. Uit 
een hinderlaag een prooi bespringen en overmeesteren. 
Een kat is een roofdier en het is simpelweg zijn instinct. 

Cruella groeide alleen op in een prikkelarme omgeving, 
werd niet gestuurd in haar gedrag waardoor ook zij 
agressief gedrag ontwikkelde. Het ging zo ver dat meneer 
geen bezoek meer kon ontvangen. Kwam er wel iemand, 
dan kon deze er zeker van zijn dat er een aanval op armen 
of benen plaats ging vinden. Meneer was de wanhoop 
nabij en zag geen andere uitweg dan Cruella in te laten 
slapen. 
Toen haar verhaal een kennis (en ook gedragsdeskundige) 
van ons bereikte zocht zij contact met ons in de hoop dat 
wij nog iets voor haar konden betekenen. 

Om eerlijk te zijn zitten wij niet te springen om dergelijke 
katten. In de praktijk blijken ze vaak extreem moeilijk 
met soortgenoten en zoals u weet bestaat onze opvang 
grotendeels uit groepsverblijven. Maar voor Cruella 
waren er echt geen andere opties. Daarom besloten wij 
te helpen door haar op te nemen. Stiekem hoopten we 
dat het nog een beetje mee zou vallen met haar...

Maar… Cruella was verschrikkelijk! Vanuit haar reismand 
liet ze ons al blazend en grommend weten niks met ons 
te maken te willen hebben. Je vingers waren niet veilig, 
zelfs naar haar kijken leidde al tot een uitval. 
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Terror Jaap
In het vorige Zwervertje zijn we kort ingegaan op het verhaal van Jaap. Omdat zijn verhaal een 
‘happy ending’ heeft gekregen vertellen we het nu alsnog volledig.

Dat ons dagelijks vele vragen om hulp bereiken is wel 
bekend. Frustrerend is en blijft het voor ons dat wij niet 
altijd kunnen helpen. We moeten kijken naar urgentie 
omdat we nu eenmaal niet meer op kunnen nemen dan 
onze verblijven aankunnen.

Toen het eerste verzoek tot hulp bij een agressieve 
zwerfkater uit een naburige plaats in Groningen ons 

bereikte, verwezen wij de mensen dan ook door naar de 
opvang waar hun gemeente onder viel. Wij blijven van 
mening dat zij het eerste aanspreekpunt zijn en moeten 
helpen. Wel melden we altijd dat als het niet lukt men 
opnieuw contact op moet nemen. Helaas blijkt het in 
de praktijk toch vaak anders te lopen… Er kwam geen 
hulp waardoor men na enkele weken opnieuw bij ons 
aanklopte. 

Cruella ging in een quarantainekooi en moest eerst 
behandeld worden. Ze was ook nog niet gesteriliseerd 
en de wisselende hormoonspiegel in haar lijf deed haar 
gedrag ongetwijfeld ook geen goed. 

Een aantal weken na haar opname waren we nog niet 
veel verder… Cruella zat in haar kooi en hakte er, tijdens 
de verzorging, nog lekker op los. Wel konden we haar 
interesse wekken met speelgoed. De eerste keer dat 
ze een speeltje kreeg werd deze binnen drie seconden 
vermoord. Ze zette haar tanden erin en trok het als een 
hysterica uit elkaar. 

Tijdens de keren die volgden werd ze milder. Ze maakte 
hele kleine stapjes vooruit… Toch vonden we dat we haar, 
ondanks deze vooruitgang, niet in een quarantainekooi 
konden laten zitten. We besloten haar te verhuizen naar 
een klein verblijf. De prikkels die ze hier de eerste dagen 
kreeg waren overweldigend, waardoor je maar beter uit 
haar buurt kon blijven. Ook hier zat ze eerst weer even 
vast omdat ze moest wennen aan de aanwezige katten en 
zij vooral ook aan haar. Toen de rust een beetje in haar 
lijf terug gekeerd was mocht ze los. Cruella was als een 
kleuter die de eerste dag naar de kleuterschool ging. 

Alles was eng, maar ook interessant. Als een andere kat 
contact wilde maken explodeerde ze. Menig medewerker 
kwam van schrik aanrennen bij het horen van haar 
gekrijs. Gelukkig reageerden de katten in haar groep zoals 
wij hoopten. Ze lieten haar links liggen. Hierdoor kreeg ze 
de tijd om zichzelf te ontwikkelen. En wat was/is dit een 
prachtig proces. Cruella wordt langzaam weer kat. 

Ze leert de lichaamstaal van soortgenoten te begrijpen en 
ook hoe ze er mee om moet gaan. Ze leert om te spelen. 
Nog veel alleen of met een verzorger, maar ook af en toe 
voorzichtig met een soortgenoot. Naar ons is ze ook 180 
graden gedraaid. 

Contact gebeurt nog steeds op haar voorwaarden maar 
als ze je opzoekt is dit om te knuffelen. Wij laten haar 
bepalen wat ze wil. Is ze er klaar mee dan houden wij ook 
op. Langzaam maar zeker komt Cruella in balans en dat is, 
na amper een half jaar een prachtige overwinning. Ze is 
nog maar twee jaar oud en wie weet hoe ver we nog met 
haar gaan komen. 

Triest is en blijft het gegeven dat een kat binnen een paar 
weken/maanden voor de rest van zijn/haar leven verpest 
wordt. Hoeveel tijd dit kost om er weer iets van te maken 
in de wetenschap dat er zo weinig opvangen zijn die zich 
daarvoor openstellen…
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Dit vaste onderwerp in ons blad is bijna één van de 
belangrijkste aan het worden. Tussen de regels door zult 
u bij veel verhalen die u leest wel kunnen inschatten dat 
wij gebruik van ons Otje Potje hebben moeten maken. 

Sjonnie, Hannie en Anita
Al weken waren de katten van een boerderij in de 
provincie Groningen op zichzelf aangewezen. Hun baas 
was plots overleden en er was niemand die iets voor de 
dieren ondernam. De boerderij lag erg afgelegen en in de 
hete zomer hadden de dieren moeite om water en voer 
te vinden. Pas toen de boerderij verkocht moest worden 
werd er actie rondom de katten ondernomen. Maar de 
dierenambulance die graag wilde helpen vond nergens 
een opvang die de schuwe katten op wilde nemen. 
Helaas ging er (te) veel tijd overheen waardoor een paar 
katten zijn overleden. Toen wij de vraag kregen was dit 
gegeven tenenkrommend. Hadden we ze maar eerder 

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. 

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. 

Jaap, of in de buurt ook wel Terror Jaap genoemd, zwierf 
al jaren in de buurt rond. Hij vocht veel met andere 
katten. Was schuw maar probeerde toch woningen 
binnen te dringen op zoek naar eten. Werd hij betrapt, 
dan sloeg en beet hij er op los. Er kwamen verhalen 
van mensen die door hem aangevallen waren terwijl ze 
door een steeg liepen. Deze kater moest wel heel erg 
verschrikkelijk zijn.

Omdat dit drama niet zo door kon gaan besloten wij 
Jaap op te nemen. Jaap kwam, zag er afschuwelijk 
uit en kroop snel in het schuilhuisje die wij in zijn 
quarantainekooi hadden neergezet. De volgende dag 
waren wij tijdens de verzorging voorbereid op een drama 
maar er gebeurde niks. Jaap bleef zitten, keek rustig wat 
wij deden en kwam meteen tevoorschijn toen het eten 
neergezet werd. 

Na een paar dagen liet Jaap zich voorzichtig aaien en 
schrokken wij toen hij zijn ‘motor’ aanzette. Als een 
diesel kwam hij langzaam op gang. Alsof hij in al die jaren 
geen spoor van liefde had gekend. Toen hij eenmaal op 
gang was, wist hij niet meer van ophouden. Jaap spinde 
erop los, gaf kopjes, lag te rollen in de kooi en genoot 
met volle teugen. Wat een waanzinnig leuke en lieve 
kater was dit!!

Voor ons een geluk bij een ongeluk omdat we deze 
mooie meneer weer konden herplaatsen. Dit betekende 
een plekje vrij voor een onplaatsbare kat. Hij moest 
alleen nog een aantal behandelingen ondergaan. Naast 
zijn castratie bleek hij ook nog een breuk in zijn buikvlies 
te hebben. Waarschijnlijk als gevolg van een aanrijding of 
andere harde klap… Toen Jaap onder narcose lag vonden 
wij het netjes om ook een Aids-test uit te voeren. Hij 
had ten slotte jaren ongecastreerd rondgelopen. Tot 
ons grote verdriet bleek de test positief. Jaap was 
seropositief.

Boosheid! Want de buurt klaagde al maanden over deze 
kater. Waarom werd er nooit iets gedaan? Dag in dag 
uit was hij aan het vechten. Hierdoor is hij zelf besmet 
geraakt, maar heeft ongetwijfeld ook heel veel andere 
katten besmet. Zo ongelooflijk jammer en onnodig.

Toch gaven we de moed niet op. Jaap was seropositief 
maar niet ziek. Ook na de ingrepen bleef hij kerngezond. 
We weten dat katten jarenlang seropositief kunnen 
blijven en nooit ziek worden. Jaap verdiende een kans. 
Hij kwam op onze site en we plaatsen hem regelmatig op 
Facebook. Tot die dag dat iemand zich meldde voor één 
kat. Jaap werd voorgesteld, zijn verhaal en aangepaste 
verzorging werd besproken. Ondertussen lag Jaap op 
schoot en had al besloten: ‘dit wordt mijn baas’. 

Jaap verhuisde en doet het geweldig goed. Zijn baasje 
is stapelgek met hem waardoor het hem aan niks 
ontbreekt. Wij hopen oprecht dat Jaap nog jaren gezond 
blijft. Na jaren op straat heeft hij dat meer dan verdiend!



16 17

gekregen! Op de ochtend van vangen meende men dat 
er nog vier katten, waren maar helaas was ook daar 
nog één van overleden. De overige drie zijn gekomen 
en moesten eerst flink aansterken. Na deze periode zijn 
ze algemeen behandeld, gesteriliseerd/gecastreerd en 
konden ze door naar een verblijf. Gelukkig doen ze het 
inmiddels prima!

Hugo
Heel bijzonder blijft het verhaal van Hugo. Spelende 
kinderen vonden in de bosjes een vangkooi met een 
kat er in. De kooi stond er al even, dit was aan de grond 
goed te zien. De kat was enorm bang. Of hij schuw of 
alleen getraumatiseerd was, was moeilijk in te schatten. 
Hoe de kooi hier kwam was ook een raadsel. Was het 
een bewuste actie? Had iemand een steenmarter of 
ander dier proberen te vangen en was deze kater er 
toevallig ingelopen? Hoe dan ook.. Hugo moest ergens 
ondergebracht worden. Hij kwam bij ons en is gebleven. 
Hij was ongecastreerd, niet gechipt en zat vol ongedierte. 
Omdat hij erg schuw bleef, woont hij nu in één van onze 
verblijven waar hij het prima doet.

Diverse hulp bij kittens
Afgelopen half jaar hebben wij 12 situaties geholpen 
waarbij op één adres (te) veel ongesteriliseerde en 
ongecastreerde katten woonden. Gevolg: diverse nesten 
en eigenaren die niet wisten waar ze er mee naar toe 
moesten. De kleintjes waren vaak ondervoed omdat de 
moeders uitgeput waren en ze kwalitatief geen goed 
voer kregen. 

Het kleintje op de foto is zes weken oud maar heeft het  
gewicht van een kitten van drie weken. Wij hebben alle 
volwassen dieren geholpen en de kleintjes opgenomen. 
Na vaak een intensieve periode van aansterken zijn ze 
vervolgens allemaal herplaatst. 

TNR
In de tweede helft van het jaar hebben we 16 TNR-
acties gedaan met een totaal van 78 katten. Bij 6 acties 
heeft de melder financieel geholpen. De rest is allemaal 
betaald vanuit het Otje Potje.

Aan iedereen die dit jaar een donatie in ons Otje Potje 
heeft gedaan: Heel erg bedankt!!

Een dag uit de praktijk...
Het komt met regelmaat voor dat wij benaderd worden voor katten die (vaak al sinds langere 
tijd) ergens rondzwerven. Deze horen eigenlijk opgehaald te worden door organisaties die 
hier subsidie van de gemeente voor ontvangen. Helaas gebeurt dit lang niet altijd. In sommige 
situaties begrijpelijk, maar in heel veel situaties ook niet…

Wij bekijken de ernst van de situatie, want kunnen 
gewoon niet ieder zwerfdier in onze opvang opnemen. 
De inschatting is soms lastig, maar bij sommige verhalen 
krijg je kippenvel, alleen al door het verhaal en kun je 
gewoon niet anders dan helpen. 

Zo ook bij Sanne. Sanne zat al enige tijd bij iemand in de 
tuin. Dierenambulance was gebeld maar deze konden 
blijkbaar vanaf een foto beoordelen dat er niets aan de 
hand was met Sanne. Sanne was echter graat, maar dan 
ook graatmager. Ze wankelde en was allesbehalve goed. 

Eenmaal op de stichting aangekomen kregen wij dan 
ook een poesje onder ogen die meer dood dan levend 
was. Totaal uitgehongerd, uitgedroogd, opgegeten door 
ongedierte en hierdoor een vreselijke bloedarmoede. 
Maar ook een poesje met nog een flinke ‘vonk’ in haar 
ogen, dus we gingen ervoor!

Bloedonderzoek wees uit dat haar organen gelukkig 
nog goed waren. De bloedarmoede was echter 
levensbedreigend. Ze was zwak, heel zwak en het werd 
erop of eronder. Een aantal dagen leek het de goede kant 
op te gaan. Ze kreeg ongeveer 24uur per dag verzorging, 
kreeg sondevoeding, infuus en een heleboel liefde. Maar 
alsnog kwam daar het moment dat ze instortte en er niet 
meer bovenop kwam. 

Als je zo intensief met een dier bezig bent geweest, 
raakt het je des te meer als je ze los moet laten. Je 
moet je erbij neerleggen maar het knaagt. Zeker door 
de wetenschap dat als zij opgehaald was bij de eerste 
melding, haar kansen een stuk gunstiger waren geweest. 
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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.  De aanhouder wint, zo ook bij Ceasar.

Het avondrondje

Mijn avondrondje is niet alleen bedoeld om contact 
met de katten te krijgen. Het gaat er vooral om dat ik 
zoveel mogelijk katten zie zodat ik afwijkend gedrag 
en/of veranderingen in uiterlijk op tijd kan signaleren. 
Tijdens deze ronde maak ik contact, maar geniet ik ook 
van allemaal andere ontwikkelingen. Zo kan het contact 
tussen katten onderling enorm bijzonder zijn. Een 
prachtig voorbeeld hiervan is kater Ceasar.

Wij krijgen vrijwel dagelijks de vraag verwilderde 
katten op te nemen die ergens zijn komen aanlopen 
waar ze voor overlast zorgen. Zo ook kater Ceasar. Na 
zijn castratie en de nodige behandelingen waren wij 
eerst van plan voor Ceasar een andere plek (boerderij) 
te vinden. Maar tijdens zijn quarantaineperiode liet hij 
een ’leuke’ kant van zichzelf zien, waardoor wij besloten 
hem te houden. Ceasar werd zichtbaar zo enorm blij als 
hij een andere kat zag dat hij zelfs onze aanwezigheid 
op dat moment vergat. We konden hem dan even aaien 
en daar genoot hij zichtbaar van. Wij hadden de hoop 
dat dit gedrag zich voort zou zetten in een verblijf en 
Ceasar weer herplaatsbaar zou worden.

Als ik ’s avonds de buitenren van verblijf 7 in kom, zitten 
daar standaard een aantal katten op mij te wachten. Alle 
ogen zijn gericht op mij en op mijn hapjes, behalve de 
ogen van Ceasar. Voor Ceasar is dit hét moment om met 
zijn medebewoners te knuffelen. Hij loopt van de één 
naar de ander, geeft kopjes, krult zijn staart langs elke 
neus en doet dit alles luid spinnend. 

Niet iedereen is van zijn gedrag gediend (zij willen zien 
waar al het lekkers belandt) waardoor hij regelmatig 
een pets krijgt. Dit weerhoudt hem er niet van door 
te gaan met zijn knuffelsessie. Ceasar is zo dol op 
soortgenoten dat hij mij werkelijk geen blik meer 
waardig schenkt. Van het voorzichtige contact dat ik 
met hem opgebouwd had is niks meer over. Vind ik 
dat erg? Helemaal niet! Het is werkelijk een genot om 
naar Ceasar te kijken. En zijn blije knuffelgedrag werkt 
ook weer positief op de categorie katten die nog van 
onder een struik naar mij zitten te loeren. Die blije snoet 
van Ceasar passeert hun ook en je ziet ze daardoor 
ontspannen. Ik ben ervan overtuigd dat Ceasar veel 
katten gaat helpen in hun socialisatieproces. H

ij is een heerlijke kater om erbij te hebben en ik weet 
dat ik gewoon nog wat meer geduld moet hebben. Er 
komt zeker weten weer een moment waarop hij zich 
realiseert dat ik ook een beetje leuk ben. 
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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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Misschien heeft u hem al eens voorbij zien 
komen, maar wij hebben sinds kort een eigen 
verjaardagskalender. Hoe leuk is het om elke 
maand naar een prachtige foto van één of 
meerdere van onze bewoners te kijken. 

De kalender kost 10,- euro en aangezien wij in de 
aanschaf flink gesponsord zijn door 
fotofabriek.nl houden wij per kalender nog een 
leuk bedrag over. Uiteraard komt dit weer ten 
goede aan onze bewoners. 

U kunt de kalender tijdens een bezoek bij ons 
kopen, maar we kunnen er ook één opsturen. In 
dat geval komen er nog verzendkosten bij. 

Mocht u interesse hebben kunt u ons bellen op 
0512-300664 of mailen via 
info@katinnood.nl

Vergeet 
nooit een 
verjaardag

Miauw miauw allemaal. Ik zat alweer een tijd te popelen 
om u mijn verhaal te miauwen want het gaat toch zo 
goed met mij! 

Er is hier wat gebeurd waar ik nu erg om moet miauwen 
maar toen het gebeurde was het niet zo leuk. Ons 
personeel kijkt altijd goed naar ons. Vooral Rixt als ze 
’s avonds bij ons komt. Als een collega wat anders doet 
dan ze gewend is geeft ze die extra aandacht en…extra 

hapjes! Dus ik dacht even slim te zijn. Ik bleef eens 
wat vaker liggen en deed net alsof ik me niet lekker 
voelde. En ja hoor!..daar kwam het hapje. Ik moest 
natuurlijk niet te snel gaan eten want dan zouden ze me 
betrappen. Dus at ik rustig en deed nog steeds niet zoals 
ze van me gewend zijn. Nou… dat leek een geweldig 
plan! Elke dag een extra hapje! 

Maar helaas… Ons personeel was echt ongerust 
geworden, dus kwam daar op een dag die mevrouw die 
van die gemene prikken kan geven. Ze is best lief hoor, 
maar waarom ze me nou altijd een prik moet geven?! 
Dit keer was Jolanda erbij. Die vind ik ook heel erg lief 
maar… ik kreeg toch een beetje pijn in mijn buik. En 
weet u wat ze gingen doen? Ze gingen een stuk van mijn 
prachtige vacht afscheren!! Toen ik een kale poot had 
kwam die mevrouw met een scherpe naald en prikte in 
mijn poot! Toen kwam er natuurlijk van dat rode warme 
spul uit. Snapt u nou dat ze dat juist wilden hebben?? 
Wat ze daar nou weer mee moesten… Maar goed… Een 
tijdje later kwamen ze bij mij en keken heel erg blij. Toen 
wist ik dat mijn plannetje niet gewerkt had. Ze hadden 
blijkbaar aan dat rode spul van mij kunnen zien dat ik 
helemaal niet ziek was. Dat vind ik dan toch best wel 
weer heel erg knap van ons personeel.
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Ik ben dus nog zo fit als een jonge kater. Weet u eigenlijk 
wel hoe oud ik ben? Ik weet het zelf niet precies en 
mijn personeel weet het ook niet precies. Maar toen ik 
gevonden werd dachten ze dat ik ongeveer 5-6 jaar oud 
was. En weet u dat ik volgend jaar alweer tien jaar bij 
de stichting woon? Ik had bedacht dat ons personeel 
dan best een feestje kan vieren. Daar houden ze toch 
zo van? Het grote feest komt er weer aan en man wat 
heb ik daar een zin in. Het is dan zo gezellig en ik krijg 
zoveel knuffels! Komt u ook langs? Ik beloof u dat ik mijn 
knapste snoet op zal zetten. 

Ik heb wel veel concurrentie tegenwoordig hoor… Steeds 
meer collega’s snappen dat je niet bang hoeft te zijn 
voor ons personeel en dat ze hartstikke lief zijn. Maar de 
kriebels moeten nu dus verdeeld worden. Mijn collega 

Kenzo is ook een lastige. Ik heb u wel eens eerder verteld 
dat hij hetzelfde probleempje als mij heeft. Hij heeft 
ook ooit een harde klap gekregen van zo’n raar ding 
op wielen. Mist zijn staart ook en kan zijn plas ook niet 
altijd even goed ophouden. Wat ik wel zielig vind is dat 
hij soms ook wat pijn heeft. Bij mij komen de druppels 
gewoon naar buiten rollen als ik slaap maar bij Kenzo zit 
het wat anders. Hij krijgt elke dag een vies drankje en af 
en toe een prik. Dan heeft hij nergens last van. Verder 
moet ik vreselijk om hem lachen. Hij kan echt de gekste 
bekken trekken. Kenzo is een fijne collega.

Wat hadden we lang lekker weer! We hebben genoten 
van die lekkere warme zon elke dag. Nu het weer kouder 
wordt krijg ik wat minder informatie van mijn hulpjes. 
Indy, Noah, Tipsy en Tommie zijn meer binnen en 
daardoor hoor ik minder wat er allemaal gebeurt. Soms 
probeer ik het dan zelf maar weer te ontdekken. Door 
bijvoorbeeld op ons zoldertje naar buiten te kijken. Zo 
kwam ik er achter dat Rixt een tijdje niet in haar huis 
woont. Het schijnt dat het dak van dat huis niet zo goed 
meer was en vervangen moest worden. Dus zijn er elke 
dag twee mannen die daar mee bezig zijn. Ze zijn best 
aardig geloof ik want ik zie die uitslover van een Henk 
regelmatig bij ze op schoot in de kantine liggen. Pfff…. 
Wat een overdreven gedoe. Hij moet altijd bij iedereen 

op schoot klimmen. Zijn het nieuw die mannen dan is 
het wel Jolanda die zo’n snelle stoel met wielen heeft. 

Nou lieve mensen. Ik ga maar eens een rondje wandelen 
want nu ik weet dat ik nog helemaal gezond ben heb ik 
besloten de oudste kat van Kat in Nood te worden! Komt 
u mij binnenkort weer eens bewonderen? 

Kopje en tot gauw!
Dino
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Hallo,

Even een fotootje gemaakt met de “beveiligingscamera” in 
de speciale kattenkamer van Arya en Xaro waar ze zich af 
en toe kunnen terugtrekken (en wij ze kunnen “opsluiten” 
als we geen tijd hebben om ze in de huiskamer in de 
gaten te houden (ter bescherming van de gordijnen en 
de stoelen; als wij er niet bij zijn willen ze nog wel eens 
dingen doen die niet mogen :-) ). Hun favoriete plekje: het 
inmiddels te kleine plankje op het klimtoestel.

Groetjes

Teplak

Hallo lieve mensen van de 
kattenopvang, 

Hier even een berichtje van 
Tommie en mij! 

Ik ben erg wijs met Tommie, hij 
knuffelt heel veel, is ontzettend 
lief, maar hij knuffelt ook graag 
met anderen. Iedereen zegt; ik 
heb nog nooit zo’n lieve en leuke 
kat gezien. We zijn allemaal dol 
op Tommie! 

Hij heeft het erg naar zijn zin 
bij mij, speelt graag buiten. Ligt 
graag heerlijk bij mij in bed. En 
houdt van heel veel aandacht, 
die hij bij mij meer dan krijgt. 

Het is voor mij fantastisch dat 
ik zo’n leuke kat bij jullie heb 
kunnen vinden! 
Ik wil Tommie voor geen goud 
meer kwijt! 

Een lieve groet,  

Van Tommie en Anna 

Beste Medewerkers, 

Even een berichtje van Tom Tom (Tommy):

Wat een lief beestje hebben wij in huis, volgens mij is ons hele 
gezin verliefd op hem:-).

Tommy is eerst 6 weken binnen geweest en mag nu overdag 
naar buiten, wat hij prachtig vindt. Vaak komt hij op zijn 
tijd knuffelen en eist alle aandacht op. Zo’ n lief beestje he. 
Hartelijk dank voor jullie advies hierin. Bijgaand een van onze 
knuffelfoto’s. 

Groetjes van ons allemaal.

Hallo allemaal,

Ik dacht ik laat even weten hoe het gaat met 
Elmo. In 1 woord goed! Heerlijk knuffelende 
boef is het. Hij is super lief voor mij, Finesse 
en Henry vindt hij af en toe nog beetje te 
dichtbij komen maar wordt ook steeds beetje 
beter. Als ze te dicht bijkomen moet dat 
duidelijk gemaakt worden met boos gemiauw 
en een mep, maar Finesse laat zich er niet van 
weerhouden om hem met gevaar voor eigen 
leven te wassen. 

Hij klimt in alles, geen kast is veilig voor zijn 
onstabiele lichaampje. De rest van de dag 
eet hij en ligt hij in verschillende mandjes en 
fleece dekentjes te slapen. Oftewel ik geniet 
erg van hem! Zie de foto’s voor het bewijs!

Groetjes Rianne

Hallo,

Hierbij even een update over hoe het 
Sunny de eerste weken is vergaan na zijn 
verhuizing. Zoals jullie op de foto kunnen 
zien voelt meneer zich prima in zijn nopjes! 
Bij thuiskomst was alles eerst natuurlijk wel 
even heel spannend maar hij ging al snel 
lekker op verkenning uit in huis. De eerste 
paar nachten was het miauwen geblazen 
vanaf een uur of 3 ‘s nachts, en ook overdag 
liep hij soms wat onwennig rond te miauwen. 
Maar na een paar dagen was dat over. En nu? 

Wat een grote knuffelkont is het! Het liefst 
loopt ie me overal achterna en grijpt ieder 
moment aan om even lekker gekroeld te 
worden of samen te spelen. Nog even een 
paar weken binnen blijven en dan mag hij 
ook buiten op onderzoek uit. 

Groeten en kopjes,
José en Sunny

Strada die inmiddels 
Karel heet :-). Van de 
teruggetrokken kater die hij 
was is hij veranderd in een 
reuze knuffelkont. Ik heb 
een luik laten installeren 
en hij kan erin en eruit. Hij 
is helemaal thuis en een 
tevreden kater.

Groetjes
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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!

Het is mogelijk om uw kat tijdens uw 

afwezigheid onder te brengen in ons 

pensiongedeelte. Doel is 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

Naam

Adres

Postcode/woonplaats

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.

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. 

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

Over Kat in Nood



Indian Summer in Drachtstercompagnie!

INbeeld


