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Geachte donateurs
In december blikken we altijd even terug op het jaar dat achter ons ligt. Voor onze organisatie is 
met name de tweede helft van 2019 erg pittig geweest. Een jaar in een opvang als de onze heeft 
over de grote lijn eenzelfde verloop. De eerste maanden zijn rondom hulpvragen relatief rustig. 
In mei, juni komen de eerste nesten maar vaak weten particulieren deze kittens nog prima zelf 
te plaatsen. Voor moederpoezen is het, na een winterstop, vaak hun eerste nest en conditioneel 
kunnen zij de eerste kleintjes nog prima aan. De problemen beginnen in het najaar en om eerlijk 
te zijn, zijn wij geschrokken van de toename in het afgelopen half jaar. Wij steriliseren/castreren 
zo enorm veel katten en konden de laatste jaren echt een daling in het aanbod waarnemen. Onze 
aanpak leek te werken! Dit jaar zien we echter een complete ommezwaai, waar we ons grote 
zorgen over maken. 

Het grote probleem zit in de verwilderde katten met hun 
jongen. Werkelijk overal vandaan krijgen wij meldingen. 
Mensen die een aanlooppoes hebben die plots met 
kittens tevoorschijn komt. Vaak zijn de kleintjes zo’n vijf-
zes weken oud en als er dan meteen ingegrepen wordt is 
er nog hoop. Dan zijn ze nog prima te socialiseren en te 
herplaatsen. In de praktijk blijkt echter vaak dat mensen 
nergens terecht kunnen. Vaak krijgen ze te horen: ‘U 
mag ze wel brengen’ terwijl men weet dat dit zonder 
hulpmiddelen, zoals vangkooien, vrijwel onmogelijk is. 
Het vangen is namelijk een specialisme op zichzelf.  Soms 
wordt er gezegd: ‘Voert u de katten? Dan zijn ze eigenlijk 
van u en zult u wel een bijdrage moeten doen’. Asielen 
nemen deze dieren steeds minder vaak op en mensen 
weten ons steeds beter te vinden.

Door deze ‘tegenwerking’ laten veel mensen het er 
bij zitten met alle gevolgen van dien. Pas na een lange 
tijd en veel doorzetten komen sommige met ons in 
contact. De kittens zijn dan vaak al vier-vijf maanden 
oud, wat het veel moeilijker maakt om ze te socialiseren. 
Jolanda voert bij ons de meeste vangacties uit en haar 
doorzettingsvermogen is ongekend. De vele acties die 
we opgepakt hebben zijn dan ook allemaal succesvol 
afgerond. Wij hebben vervolgens geweldige gastgezinnen 
die hun schouders er weer onder zetten om de kittens 
te socialiseren, maar als het aanbod zo gigantisch wordt 
is het amper meer te doen. Het kost namelijk veel tijd 
en individuele aandacht om de kittens te laten wennen 
aan mensen en wonen in een huis. Ondanks het grote 
aantal gastgezinnen was de vraag nog veel groter. Ook 
de algemene hulpvraag van kattenbezitters lag helaas 
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hoger dan voorgaande jaren. Het verontrustende is dat 
de stijging in aanbod en hulpvraag niet alleen bij ons 
merkbaar was. Wij werken met meerdere organisaties 
uit het land samen en ook daar is een duidelijke 
toename. Zijn het de warmere zomers of komt het dat 
veel reguliere asielen anders gaan werken en minder dit 
soort hulp aanbieden?  

Ondanks alles blijven wij van mening dat steriliseren en 
castreren de enige juiste aanpak is om het overschot aan 
katten terug te dringen. In de vorige uitgave liet ik u al 
weten dat wij in overleg waren met onze dierenarts over 
de frequentie dat zij bij ons komt. Wij opereren nu om 
de week maar zouden dit graag wekelijks gaan doen. Ik 
kan u vertellen dat dit gelukt is en wij vanaf begin 2020 
wekelijks gaan opereren.

Nog een geweldige ontwikkeling is dat onze uitbreiding 
zo goed als klaar is. Tijdens onze aankomende Open Dag/

Kerstmarkt kunt u dit nieuwe gebouw komen bekijken. 
Daarna zullen in januari de katten uit het ‘hoofdgebouw’ 
verhuizen naar deze nieuwbouw. Het hoofdgebouw staat 
dan tijdelijk leeg om de rieten kap te vervangen door 
een pannendak. Daarna krijgt het gebouw een kleine 
opknapbeurt en kunnen er weer nieuwe bewoners 
komen. Mooie ontwikkelingen die dankzij u gerealiseerd 
zijn. Wij zijn trots en enorm dankbaar voor de groeiende 
groep trouwe donateurs. Naast de financiële steun 
komen mensen ook regelmatig spullen brengen. 
Afgelopen jaar werden we zelfs verrast met het aanbod 
dat we een couveuse mochten aanschaffen. Deze stond 
nog op ons wensenlijstje. Inmiddels hebben wij hiermee 
al het leven van een aantal kittens weten te redden!
Met onze vaste bewoners gaat het uitstekend. Bezoek 
blijft zich verbazen over hoe relaxed de katten bij ons 
wonen. Afgelopen jaar zijn we helaas ook weer een paar 
kopstukken verloren. Bewoners die vaak al meer dan tien 
jaar bij ons waren en daardoor door onze medewerkers 
een beetje als hun eigen katten worden gezien. Het 
verlies is dan ook groot, maar ze hebben hier liefdevol in 
alle rust en ruimte hun dagen kunnen slijten. Het mandje 
blijft nooit lang leeg omdat de wachtlijst onverminderd 
lang blijft. Met nog een maand te gaan hebben we 
afgelopen jaar al meer dan 260 katten opgenomen en 
hier zal zeker nog een flink aantal bijkomen. 

Verderop in dit nummer kunt u lezen hoe vrijwilliger 
Fleur bij ons terecht kwam. Zonder onze trouwe 
vrijwilligers kunnen wij de katten niet verzorgen. 
Afgelopen jaar zijn we een aantal vaste mensen kwijt 
geraakt wegens ziekte en/of verandering van werk. We 
blijven dan ook altijd zoeken naar nieuwe mensen. Door 
aandacht op sociale media, middels flyers, door goed 
contact met vrijwilligerscentrales en vooral door mond-
tot-mondreclame. Wie weet brengt Fleur haar verhaal 
lezers van ons blad nog op een idee.  

Binnen ons bestuur heeft Ineke van Dam na twaalf jaar 
afscheid genomen. Wij danken Ineke voor haar steun 
en betrokkenheid, die van grote waarde was. Ineke was 
naast bestuurslid al veel langer vrijwilliger. Vanuit Ulrum 
kwam ze heel vaak helpen in Lauwerzijl. Na de verhuizing 
van de stichting naar Drachtstercompagnie werd de 

afstand te groot om zonder auto te overbruggen. 
Gelukkig bleef ze nog wel een tijd aan als bestuurslid. 
Dan konden we af en toe nog een grote rode kat bij haar 
kwijt, want daar heeft en houdt Ineke een zwak voor.

Ik hoop oprecht dat u onze bewoners binnenkort 
een bezoekje komt brengen en met eigen ogen onze 
uitbreiding kunt bekijken. Een mooi moment hiervoor 
is onze Open Dag/Kerstmarkt op zaterdag 14 december 
vanaf 11:00. Inmiddels een traditie die ieder jaar leuker 
en indrukwekkender lijkt te worden. Dat is vooral te 

danken aan een geweldig team aan vrijwilligers en een 
groeiend aantal sponsoren. Geloof me, het is echt de 
moeite waard!

Ik wens u namens al onze bewoners, medewerkers en 
bestuur alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig en 
gezond 2020!

Hartelijke groeten,

Rixt Jellesma

BEDANKT!
Onze kerstmarkt wordt door heel veel organisaties gesponsord. Een speciaal dankwoord voor de grote sponsoren.

Breedercelect is de kattenbakvulling die wij al vele 
jaren naar grote tevredenheid gebruiken. Het voordeel 
van deze geperste papierkorrel, in tegenstelling tot 
de houtkorrel die wij vroeger gebruikten, is dat de 
Breedercelect niet uit elkaar valt. Het korreltje verkleurt 
en is daardoor prima uit de bak te scheppen. De vulling 
is verder licht in gebruik en mag in de groene bak. 
De importeur is net zo geweldig als het product zelf. 
Wij krijgen regelmatig breukverpakkingen en onze 
kerstmarkt wordt ook weer fors door ze gesponsord. 
Wat wil een opvang nog meer!

Royal Canin heeft een prachtige brok ontwikkeld 
voor shelters. Wij zijn deze brok jaren geleden gaan 
proberen en zijn nog steeds dik tevreden. De katten 
vinden de brok heerlijk en doen het er uitstekend op. 
Royal Canin staat bekend om haar kwaliteit maar dat 
ze ook een geweldige sponsor is blijkt wel uit onze 
kerstmarkt. Proefzakjes, tasjes, voerbussen, speeltjes en 
ga zo maar door. In één woord geweldig!

Huisdiersuper.nl is een webwinkel waar wij vaker 
spullen bestellen. Wij kunnen altijd rekenen op 
een stevige sponsoring en een prima levering van 
kwalitatief uitstekende producten. Ook onze kerstmarkt 
wordt met diverse kleine en grote (!) artikelen 
gesponsord. Onze dank is groot!
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James & Nelis
Als je lang jong blijft, ben je korter oud! 
Soms gebeurt het: Er komt een nieuwe kat binnen en ‘poef’ deze dendert je hart in sneltrein vaart 
binnen. En ja...een enkele keer gebeurt dit tweemaal. 

Het eerste gevalletje was Nelis, een kitten van ongeveer 
vier maanden oud. Van Nelis werd afstand gedaan. Hij 
woonde bij iemand in een woonvorm en de begeleiding 
maakte zich al langer wat zorgen over zijn verzorging. 
Op het moment dat Nelis een beetje kreupel liep omdat 
zijn eigenaar hem ‘had laten vallen’ zagen ze dit als een 
uitstekend moment hem naar ons toe te brengen. De 
eigenaar had namelijk geen financiële middelen om met 
Nelis naar een dierenarts te gaan. En ondanks dat dit 
een triest gegeven is, is het absoluut Nelis zijn redding 
geweest. Lichamelijk maar zeker ook geestelijk. Nelis had 
in zijn prille leventje nog erg weinig prikkels opgedaan 
en was vanaf het moment dat hij zes weken oud was 
nooit meer in contact geweest met soortgenoten. Hij 
was bij ons dan ook zwaar overprikkeld en reageerde 
overdreven hysterisch bij het zien, horen of ruiken van 
andere katten. Oh… wat was het kereltje boos.  Verder 
was hij vreselijk speels, druk, en vond hij vooral armen 
en benen leuk om mee te spelen en erin te bijten. Blij 
dus dat hij bij ons terecht gekomen is. Als dit gedrag een 

jaar lang de tijd krijgt zich verder te ontwikkelen, was 
Nelis absoluut niet een prettige kat geweest om mee 
samen te wonen en dat is nog zacht uitgedrukt.
Ondanks zijn kreupele poot had Nelis een heel druk 
leven. Hij moest overal op, onder en in. Rende erop 
los, maar zijn pootje bungelde er maar wat raar bij. Een 
röntgenfoto deed uitwijzen dat zijn poot op meerdere 
plekken gebroken was en er overal splinters zaten. Wat 
moet hij een pijn hebben gehad! Hier was echter in zijn 
gedrag absoluut nooit iets van te merken. Snel opereren, 
die poot moest eraf! En vanaf het moment dat Nelis zijn 
ogen weer opende, zat hij alweer zo goed als helemaal 
bovenin zijn krabpaal. Ook de rest van zijn herstel ging 
gelukkig snel.

Rond datzelfde moment was ik bezig met een vangactie. 
Er liepen ergens in een maisveld een aantal katten rond 
die gevangen moesten worden. De eerste pechvogel die 
de kooi instapte was James, en James was boos. Eenmaal 
op de stichting was duidelijk te zien dat zijn ogen zwaar 

beschadigd waren en hij erg mager was. James zijn 
beide oogleden, zowel onder als boven, stonden naar 
binnen gekruld. Dit doet ontzettend veel pijn. Tijdens zijn 
castratie heeft hij dan ook meteen een ooglidcorrectie 
gekregen. Helaas liet een bloedtest uitwijzen dat James 
seropositief was en zagen we aan zijn gebit dat hij al wat 
op leeftijd was.

Voorheen moest je erop letten dat James niet in je arm 
hing tijdens de verzorging. De dag na zijn operatie was 
James echter een compleet andere kat. Hij gaf opeens 
kopjes, stond langs je benen te strijken en voelde zich 
overduidelijk veel fijner zonder zijn zere ogen. Wat een 
genot om te zien! Wel bleef hij een ietwat pittig randje 
houden die je vaak ziet bij katers die lang ongecastreerd 
zijn gebleven. 

James bleek zonder zijn hormonen bijzonder goed met 
andere katten te kunnen en vooral met kittens. Hij is 
een lange periode pleegpapa geweest voor heel veel 
kleintjes, zo enorm schattig om te zien. De kleintjes 
werden allemaal geadopteerd. James niet en Nelis ook 
niet. Maar Nelis en James bleken het bijzonder goed met 
elkaar te kunnen vinden. Sliepen samen, speelden samen 

en waren samen eigenlijk een beetje de twee sukkeltjes.
Ah, en laat ik nu een zwak hebben voor sukkeltjes ;) Dus 
daar gingen ze, in een reismand samen naar een nieuwe 
woonplek, mijn woonplek. 

Ze doen het hartstikke goed in hun nieuwe thuis, zijn 
nog steeds erg close en zoeken elkaar dan ook dagelijks 
op om te spelen en te slapen. James steelt vooral 
alles wat eetbaar is van het aanrecht en voelt zich een 
jonge god in huis. Mijn andere poezenmeisjes kijken 
hem met verliefde ogen aan. Nelis vindt het heerlijk 
om bij mij onder de dekens te slapen en zich met mijn 
werkzaamheden te bemoeien. Omdat ik al in geen 
jaren meer jonge katten mee naar huis heb genomen 
was het even wennen voor mij en de andere katten om 
zo’n kleine ADHD’er in huis te hebben, maar hij is zo 
ontzettend gezellig! James en Nelis vullen elkaar prachtig 
aan en ik hoop echt dat ze nog een lange tijd van elkaar 
mogen genieten. 

Eind goed, al goed

Jolanda
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Sinds wanneer ben je vrijwilliger bij Kat in Nood?
Sinds 2011

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij Kat in Nood?
Omdat ik nieuw vrijwilligerswerk zocht. Via mijn buurvrouw, 
Liz, ben ik bij Kat in Nood gekomen, zij is helaas inmiddels 
overleden. 

Wat vind je leuk aan het werken bij Kat in Nood?
Jammer genoeg is er voor mij weinig afwisseling omdat ik in 
een rolstoel zit.  Ik doe de was en de afwas. 

Wat zijn je voornaamste taken bij Kat in Nood?
De was en de afwas

Heb je zelf één of meerdere katten als huisdier?
Ik heb één kat, maar deze komt niet bij Kat in Nood vandaan. 

Heb je een favoriete kat bij Kat in Nood? Zo ja, waarom?
Ja, die heb ik! Dat is Darcy, omdat zij net als ik een beperking 
heeft. 

Is er een kat die inmiddels herplaatst is of overleden die 
je nu nog mist en waarom?
Nadat mijn buurvrouw is overleden zijn haar katten naar Kat in 
Nood gegaan. Deze katten hebben via de stichting een nieuw 
baasje gekregen. Ik mis deze katten wel omdat ik er ook vaak 
op heb gepast. 

Is er een situatie of actie door Kat in Nood die jou het 
meeste is bij gebleven?
Ja zeker! De kerstmarkt waarbij ik lootjes voor de loterij 
verkoop en gezellig in december met elkaar wokken.

Heb je zelf nog toevoegingen of opmerkingen?
Ik vond het leuk om mee te doen aan dit interview.

Kleine wasjes. Grote wasjes...
Deze keer een gesprek met Jolanda Postma (49).



10 11

Eigenlijk hoort het Otje Potje naast het stuk over onze 
dierenarts, met het grote verschil dat alle medische hulp 
die wij kosteloos bieden gefinancierd wordt uit dit potje. 
Ook het afgelopen half jaar zijn er weer tientallen katten 
geholpen. 

Kittens die ziek, ondervoed en soms in 
levensbedreigende staat binnen kwamen. Zoals kleine 
Luna die uitgedroogd en vol snot onder een struik was 
gevonden. Twee dagen later kwam Lia die zo goed als 
blind was. Haar oogjes waren extreem aangetast door 

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. 

de niesziekte. Beide meisjes zijn intensief behandeld en 
vooral bij Lia zijn er vele tubes oogzalf doorheen gegaan. 
Maar kijk eens naar het resultaat! 

Er waren ook veel volwassen katten die hulp nodig 
hadden. Zoals een witte dove kater uit een naburig dorp. 
Iedereen sprak al jaren over deze agressieve jongen maar 
niemand ondernam actie. Ondertussen vocht hij veel 
en sproeide bij veel mensen de bijkeuken onder. Hij zou 
schuw en agressief zijn en niet de benaderen. Bij witte 
katten zien we vaak kanker aan de oren ontstaan en zo 
ook bij deze grote jongen. Zoiets kan er afschuwelijk uit 
zien en dat was dan ook de reden dat een aantal mensen 
om hulp begon te vragen. Toen wij van zijn bestaan 
hoorden, hebben we meteen een vangkooi gebracht en 
is hij nog dezelfde dag gevangen. Een aantal dagen later 
is hij geopereerd. Zijn oren zijn geamputeerd, wat de 
enige manier is om uitzaaiingen tegen te gaan en hij is 
eindelijk gecastreerd. Het is genieten om deze jongen die 
altijd een opgejaagd bestaan gehad heeft te zien slapen. 

Hij heeft echt rust nu. Hij is absoluut niet wild maar heeft 
zichzelf (mede door zijn doofheid) aangeleerd voorzichtig 
te zijn. Inmiddels kunnen wij contact met hem maken en 
hebben we vertrouwen in de toekomst.

Al geruime tijd werd ergens een stokoud poesje 
gesignaleerd die er heel slecht uitzag. Na wat speurwerk 
wisten wij haar leefplek te vinden en haar te vangen. 
Helaas was haar conditie en met name de staat van haar 
nierfunctie zodanig slecht dat wij de moeilijke beslissing 
moesten nemen om haar in te laten slapen. We troosten 
ons met de gedachte dat we haar een hele nare dood 
hebben weten te besparen.

Wederom een groot woord van dank aan iedereen die 
ons op wat voor manier dan ook gesteund heeft het 
afgelopen jaar!
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BijvangstGastgezinnen bedankt!
Wij kunnen het elke opvang aanraden. Werk met gastgezinnen! Het zo enorm veel waard. Onze kittens 
groeien (soms zelfs met hun moeder) op in een thuissituatie. Ze ervaren geluiden als die van de tv en 
de stofzuiger. Komen in aanraking met volwassen soortgenoten, honden, kinderen en ontwikkelen zich 
mede hierdoor zo sociaal mogelijk. Een groot woord van dank aan alle gastgezinnen die ons afgelopen 
jaar hebben geholpen!

Zoals u al eerder kon lezen is onze uitbreiding bijna 
klaar! Tijdens de open dag/kerstmarkt kunt u het met 
eigen ogen bewonderen. We kunnen niet wachten om 
onze bewoners in januari vanuit het hoofdgebouw naar 
het nieuwe gebouw te verhuizen. Ze gaan er in ruimte 
behoorlijk op vooruit. Het enige dat nog moet gebeuren 
is de inrichting van de binnen-en buitenverblijven. Denk 
hierbij voor de binnenverblijven aan de aanschaf van 
krabpalen, mandjes, kattenbakken, kleden en speelgoed. 
In de buitenrennen moeten een aantal huisjes, 

picknicktafels, klimtoestellen en kattenbakken komen. 
Ondanks een stuk sponsoring van de verschillende 
groothandels lopen dit soort aankopen toch snel op. 
Wij hopen dan ook dat u ons hiermee wilt helpen door 
middel van een éénmalige extra bijdrage. 
U mag de bijgesloten acceptgiro hiervoor gebruiken 
of zelf overmaken op NL75 INGB 0003 8843 93 onder 
vermelding van: Inrichting nieuwbouw.

Namens onze bewoners: Bedankt!!

WAT?! 

Gaan wij op de grond slapen?
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steeds beter leer kennen. Ik werk met een diversiteit aan 
mensen. Leer de inzet van iedereen nog meer waarderen 
en zie een andere kant van mensen. Want bij Kat in 
Nood hoef je even niets met jezelf of over je problemen 
te praten, maar mag je zijn wie je bent. Dieren hebben 
geen oordeel zoals wij. En het zijn mensen die zichzelf 
willen verbeteren, in actie zijn om te werken aan hun 
issues en willen bijdragen aan een betere wereld. Dat 
verbindt. Die verbinding is moeilijk uit te leggen, maar 
een essentieel onderdeel van “opladen”. 

Ik begrijp dat niet iedereen met katten wil werken. (Nou 
ja, ik begrijp het rationeel, aangezien ik me geen leven 
zonder katten kan voorstellen). Het gaat ook niet om de 
katten, het gaat in dit stukje om die balans. De balans die 
de katjes brengen. Of boeken. Of kinderen. Of tuintjes 
van bejaarden. Of bejaarden. Of honden. Of egels. De 
balans die vrijwilligerswerk geeft. Het relativeert. 

Het opent je ogen op de meest onverwachte momenten. 
Het verrijkt je sociale leven. Het levert vriendschappen 
op. En, in mijn geval, heel erg blije, gelukkige en 
dankbare katjes. 

Tussen mij en Indy was het liefde op het eerste gezicht. 
Als ik ingeroosterd wordt om de was te doen is Indy 
mijn collega. Hij ligt op de wasmachine of nestelt zich 
tussen de schone fleecedekentjes. We knuffelen op een 
leuk nummer dat uit de radio schalt. En hij krijgt stiekem 
wat Gourmet zalm paté. Tot de beheerder mij streng 
toespreekt, want het is niet altijd goed voor hem en dan 
moet er meer opgeruimd worden dan ons lief is. 
Indy. We hebben weleens ruzie. Ja, hij heeft zo zijn 
nukken en ik die van mij. Maar tot nu toe ben ik nog 
krabvrij. En hij ook.

Fleur de Vries

De Balansbaan
Twee weken geleden zat ik bij een workshop. Georganiseerd door mijn werkgever. Met die 
workshop zal ik jullie niet vermoeien. Als ik dat zou doen zou ik na twee zinnen al 50 procent van 
de lezers verliezen. De reden dat ik erover begin is dat een collega vertelde dat ze een dag in de 
week bij de bibliotheek hielp. Als vrijwilliger. Ze noemde het ‘haar balansbaan’. Omdat ze de 
hele week met mensen en haar hoofd bezig was, was haar vrijwilligerswerk bij de bibliotheek 
een welkome afwisseling. Een andere omgeving, geen werkdruk zoals je ervaart als je betaald 
wordt, een andere vorm van zingeving, belangeloos helpen. Ik zag de passie in haar ogen en 
herkende het meteen. Want dat is een van de gevolgen van een balansbaan..

Vorig jaar, ergens rond augustus, reed ik het terrein op 
van Stichting Kat in Nood. Ik had er al over gehoord en 
zoals veel mensen inmiddels weten, ik ben een fan van 
katten. Ik was benieuwd hoe het er in het echt uit zag. 

Van tevoren had ik mezelf toegezegd dat ik niet in een 
asiel wilde werken. Katjes in kooitjes, daar word ik 
verdrietig van. En ik had met mezelf nog twee dingen 
afgesproken. 1: Ik zou nooit, echt nooit bezwijken voor 
lieve hulpeloze kittens of andere zielig kijkende katjes. 
Anders had ik binnen een paar maanden thuis een 
kattenopvang en kwam ik zelf in nood. 2: Ik zou geen 
katjes aaien als ze niet zelf op me af kwamen. En leren, 
ervaring op doen. Met open vizier erin. Ik wilde een 
record vestigen. Een ‘niet-gekrabd-worden-record’.

Toen ik de auto had geparkeerd kwamen er twee katten 
op me af om me te verwelkomen. Een van die katten 
was Indy. Ik aaide hem niet, maar ging op mijn hurken 
bij hem zitten. Indy veroverde mijn hart direct en zo’n 
verleidelijk welkom had ik niet verwacht. Ik aaide hem, 
hij aaide mijn knieën en liep mee naar de kantine. 
Alsof hij wilde zeggen: ‘kom maar, ik laat je even zien 
waar je moet zijn’. Na deze dag en na een gesprek met 
een andere vrijwilliger, was het duidelijk: Ik had mijn 
balansbaan gevonden.

In mijn functie als coördinator Buurtbemiddeling 
ben ik de hele werkweek bezig met mensen. Met 
problemen. Het oplossen van problemen, het praten 
over problemen, het tackelen van problemen. Ik moet 
schakelen, goed nadenken, alles goed regelen, aan 
alles denken. Ik moet de juiste voorwaarden scheppen 
zodat anderen hun werk goed kunnen doen. Ik moet 
verantwoording afleggen aan gemeente, collega’s, 
andere organisaties. Ik schuif aan bij overleggen, rij van 
hot naar her en los crisis na crisis op (of doe een poging). 
Ik check e-mails en zit urenlang met een mobiel aan 
mijn oor. Ik organiseer, regel, praat, denk, voel druk, 
analyseer. En ik hou ervan. Ik hou oprecht van mijn werk. 
En ik krijg er nog voor betaald ook. 

Na een werkweek ben ik moe. En je zou denken dat 
ik mezelf dan weer moet opladen. Niet ergens anders 
weer werken. Maar niets is minder waar. Zodra ik bij 
Kat in Nood binnenkom realiseer ik me weer: dit is pas 
echt opladen. Ik poets, ruim poep en kots op (oké, ook 
aan dit werk zitten nadelen), lach om de katten die ik 

WORD OOK VRIJWILLIGER

Ben je een echte kattengek? Wil je graag meehelpen 

om meer dan 225 katten een prachtig en gelukkig leven 

te bezorgen? Dan ben je bij Stichting Kat in Nood op 

de perfecte plek. De katten bij Kat in Nood zijn vaste 

bewoners. De meesten worden niet meer herplaatst, 

maar wonen er permanent. Dit betekent dat er veel 

werk moet worden verricht om ze gezond en gelukkig 

te houden. Iets wat de tientallen vrijwilligers en het 

vaste team met alle liefde doen. Maar, meer hulp is altijd 

welkom!  

Je wordt zoveel mogelijk ingezet naar wat je kunt en leuk 

vindt. Uiteraard kan Kat in Nood veel handen gebruiken, 

omdat er dagelijks veel moet worden schoongemaakt 

en bijgehouden. Maar misschien ben je supergoed in 

websites onderhouden, in organiseren of ben je een 

geboren PR-machine. Of kun je maar drie uur per keer 

iets doen. Geen probleem. Bij Kat in Nood werk je naar 

vermogen. 

Zoals gezegd kijken we samen met jou naar wat je kunt 

en waar je het beste kan worden ingezet. Herken je jezelf 

in de volgende competenties, dan is er zeker weten een 

match! 
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De dierenarts
Het feit dat onze organisatie veel medische kennis in huis heeft zorgt voor een enorme toestroom 
in de hulpaanvragen. Niet alleen van particulieren maar ook via dierenambulances. Als men 
de gezondheid van een gevonden kat/kitten zorgwekkend vindt of de behoefte aan zorg te groot 
inschat, worden wij benaderd. 

In het belang van het dier zeggen wij altijd ‘ja’ ondanks 
de wetenschap dat wij financieel geen vergoeding vanuit 
bijvoorbeeld een gemeente krijgen. Zij hebben een 
contract gesloten met een andere opvang en betalen 
alleen aan deze opvang. Lang leve ons Otje Potje! Met 
deze financiële steun kunnen wij blijven helpen. 

De nadruk blijft liggen op de sterilisatie/castratie maar 
men weet ons ook steeds beter te vinden voor allerlei 
medische klachten en vaak een tekort aan financiële 
middelen. Vele situaties zijn schrijnend. Zoals een 
extreem magere poes uit Almere die al geruime tijd vieze 
uitvloeiing had. Haar eigenaren konden de sterilisatie 
niet bekostigen omdat hun bedrijf failliet gegaan was 
en ze in de schuldsanering terecht gekomen waren. 
Huisdieren staan helaas niet hoog op het lijstje als 
het gaat om het afbetalen van rekeningen, waardoor 
veel mensen nergens terecht kunnen. Met behulp van 
kennissen is dit gezin bij ons gekomen en hebben wij de 
poes kosteloos gesteriliseerd. Ze bleek een versteend 
kitten in een ontstoken baarmoeder te hebben. Geen 
wonder dat ze zo mager en ziek was.

In oktober stonden wij met onze mond vol tanden toen 
een dame tijdens ons spreekuur haar twee oude katers 
(16 jaar) voor euthanasie aanbood. Ze waren ‘op’ in 
haar beleving. Beide heren zagen er wat onverzorgd 
uit maar gaven ons niet de indruk ‘op’ te zijn. Eén 
had een ontzettend slecht gebit en de ander had last 
van entropion (een naar binnen krullend ooglid). 
Daarnaast hadden beide last van diarree waardoor ze 
er conditioneel niet zo goed uitzagen. Hun eigenaar 
had echter al een beslissing genomen en hier viel niet 
meer over te praten. Na een behandeling van twee 
weken, een gebitsbehandeling en een oogoperatie 
waren beide heren echter weer zo goed als herstelt. Wij 
hebben ze dan ook met plezier mogen herplaatsen bij 
een liefdevolle eigenaar waar ze hopelijk nog een paar 
heerlijke jaren krijgen. 

We zijn blij als we binnen een huishouding eindelijk alle 
katten kunnen steriliseren/castreren maar als de katten 
op de behandeltafel liggen is er vaak meer hulp nodig. Ze 
zijn soms kaal van de vlooien, hebben kapotte oren door 
oormijt en diarree door wormen en/of parasieten. Ook 
hier sluiten wij onze ogen niet voor. 

We doen wat we kunnen en zijn enorm blij dat onze arts 
volgend jaar wekelijks gaat komen. We kunnen onze 
werkzaamheden hierdoor beter verdelen. We opereren 
voor particulieren maar hebben ook tijd nodig voor onze 
TNR-acties. Daarnaast vragen onze eigen bewoners ook 
af en toe om medische aandacht en draaien we nog een 
spreekuur. Het is en blijft in alle opzichten een waardevol 
onderdeel van onze organisatie.

FIETSJE VAN DEN BRINK: BEDANKT!
De steun die wij van onze donateurs krijgen is echt 
hartverwarmend. Iedereen die ons op welke manier dan 
ook financieel steunt, helpt om onze organisatie staande 
te houden. Dat is en blijft een bijzonder gegeven. 
Soms ontvang je steun die even extra aandacht verdient. 
Zo worden wij al jaren gesteund door de eigenaren 
van fietsenwinkel ‘Fietsje van den Brink’ uit Zwolle. Zij 
adopteren twee van onze bewoners (hun certificaten 
hangen in de winkel) en hebben standaard een Otje 
Potje op hun toonbank staan.

Halverwege november kwamen ze de opbrengst 
van het potje brengen ( Bijna 80 euro!). Daarnaast 
brachten ze prijsjes voor onze loterij en maar liefst 
zes tweedehands fietsjes die we tijdens de kerstmarkt 
mogen verkopen. Ook sponsoren ze de chocolademelk 
en slagroom voor deze dag. Werkelijk geweldig!!

De aandacht die zij in hun winkel aan onze organisatie 
besteden is echt bijzonder. Het geeft naamsbekendheid 
en kan weer nieuwe donateurs opleveren. Misschien 
een idee voor andere zelfstandigen?
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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 Utah.

Het avondrondje

Meestal richt ik mijn avondrondje op één van de 
schuwe bewoners. Katten die door de dagelijkse 
routine interesse en vertrouwen in mij beginnen te 
krijgen. Het zijn keer op keer prachtige processen om 
mee te maken. Dit keer schrijf ik niet over een schuwe 
bewoner maar juist over één die alle aandacht naar zich 
toetrekt. Waarom? Omdat ze zo bijzonder en hilarisch 
is, dat ze elke avond een glimlach op mijn gezicht weet 
te toveren. En dat is na sommige lange frustrerende 
werkdagen best knap van haar.

Utah is een echte Bengaal. Een prachtige dame om te 
zien en met een zeer ondernemend karakter. In 2012 
werd er afstand van haar gedaan wegens problemen 
door een aangeboren afwijking. Utah mist haar 
tussenneusschot en heeft een open verbinding naar 
de keel. Hierdoor produceert ze erg veel snot en zelfs 
wij geven toe dat dit niet altijd even fris is. Haar baasje 
kreeg een baby en kon de (schoonmaak)zorg voor Utah 
er niet meer bij hebben. Utah stapte zeven jaar geleden 
haar verblijf binnen alsof ze terug van weggeweest 
was. Mepte wat om zich heen, waardoor ze meteen aan 
de andere katten liet zien dat ze niet met haar moesten 
sollen. Dat doet de rest dan ook niet. Utah is een 
einzelgänger die dol op mensen is. Door haar heerlijke 
karakter zijn veel van onze vrijwilligers dan ook dol op 
haar.

In 2013 kwamen er mensen die als een blok voor 
haar vielen en geen probleem van haar snotklodders 
maakten. Omdat wij Utah het allerbeste gunden zijn we 
het avontuur aangegaan. Utah deed het fantastisch en 
na een aantal maanden waren wij overtuigd dat ze weer 
een heerlijk leven had. Totdat wij na ruim een half jaar 
een telefoontje kregen. Er was een kat gevonden en 
de chip verwees naar onze organisatie. Tot onze grote 

schrik bleek het om onze Utah te gaan die maar liefst 150 km 
bij haar woonplaats vandaan gevonden was. Na het nodige 
uitzoekwerk bleek ze op een boot te zijn gesprongen en 
een heel stuk gevaren te hebben met mensen. Eenmaal aan 
wal was ze met deze mensen meegegaan. Hoe lang ze hier 
precies geweest is weten we niet, maar uiteindelijk viel ze in 
de mestput van de buren. Hier kwam ze ternauwernood uit. 
De dierenambulance was gebeld en zo kwam ze uiteindelijk 
weer bij ons terecht. Een idioot verhaal! met woede vanaf 
onze kant naar haar nieuwe baasjes die geen melding had 
gemaakt van het feit dat ze Utah misten. Wij hebben mede 
daardoor toen besloten dat Utah niet meer weg ging. 

Utah is ronduit de meest lachwekkende kat die op de 
stichting rondloopt. Ze bemoeit zich overal mee en menig 
vrijwilliger kent het gevoel van haar nagels als ze een duik 
vanaf de krabpaal richting je rug maakt. Als Ingrid de rennen 
maait zit ze op de grasmaaier en de fotografen hebben er 
vaak een hele klus aan om haar snotterkop voor hun lens 
weg te houden. Sinds een aantal maanden heeft ze een 
nieuwe hobby en dat is het looprad. Wij kregen deze enkele 

maanden geleden cadeau en moesten allemaal aan Utah 
denken. Hij kwam in haar verblijf, maar Utah zou Utah niet 
zijn als ze er eerst niks van wilde weten. Uiteindelijk wist een 
vrijwilliger haar te verleiden en sindsdien is ze niet meer van 
het ding af te krijgen. Het grappige tijdens mijn afsluitronde 
is dat ze mij eerst door het raam in de gaten houdt. Ik begin 
in verblijf 5, daarna naar 6 en 7 en eindig bij haar in verblijf 
8. Als ik richting de deur loop zie ik haar van de krabpaal 
springen en in het looprad stappen. Zodra ik de deur 
opendoe begint ze te rennen. Dit is elke avond weer even 
lachwekkend. Na vijf minuten rennen, waarbij ik inmiddels 
naast haar ben gaan zitten springt ze op mijn schouder en 
krijg ik een paar heerlijke snotterige lebbers over mijn haar. 
Ik ga staan en samenlopen we naar de krabpaal. Hier stapt ze 
van mijn schouder en krijgt dan wat lekkers. En dit doen we 
elke avond weer. 

Utah: een heerlijke dame die mijn humeur altijd weer weet op 
te vrolijken. 

Rixt
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Bezoek ook eens onze website:

katinnood.nl 

De aanhouder wint
Het hele jaar door voeren wij TNR-acties uit, hoewel de R(eturn) wel eens ontbreekt. Het is druk 
en het wordt steeds drukker. Soms maken we ons wel eens zorgen of we in de toekomst nog 
steeds alle aanvragen kunnen uitvoeren, omdat we nog niet ontdekt hebben hoe we op meerdere 
plekken tegelijk kunnen zijn. Soms gaat het om kleine groepjes, soms om grote. Vaak is een 
week tot twee weken er dag en nacht mee bezig zijn, meer dan genoeg om een complete groep te 
vangen.

De vangacties verlopen veelal hetzelfde. Katers zijn over 
het algemeen wat ‘dommig’ en stappen vaak zonder 
na te denken hun neusje achterna de kooi in, luik dicht, 
gevangen. Poezen daarentegen: Nee…die hou je niet 
zomaar voor de gek. Zij hebben vaak wat tijd nodig 
om te wennen aan het feit dat er zomaar een vreemd 
object (de vangkooi) in hun leefomgeving staat. Ze 
ruiken onraad en aarzelen vaak wat langer. Proberen 
nog tevergeefs van buitenaf het eten eruit te trekken 
met hun pootjes, maar gaan door hun rommelende buik 
uiteindelijk ook overstag.

Enkele weken geleden kwam er een hulpvraag om een 

kater uit een ‘middle of nowhere’-gebied weg te vangen. 
Hij woonde bij een boerderij waarvan de bewoner moest 
verhuizen naar een verzorgingstehuis. Uiteraard kon er 
niemand meer voor deze kater zorgen. De kater kwam 
er dagelijks en kreeg al jaren voer op dezelfde plek. De 
vangkooi werd dan ook op zijn oude voerplek geplaatst. 
‘Piece of cake’, dachten we… 

Op locaties die wat verder van de stichting liggen, 
plaatsen wij vaak een wildcam zodat we op afstand 
alles in de gaten kunnen houden en ondertussen verder 
kunnen gaan met andere werkzaamheden. In dit geval 
gaf de wildcam ons hilarische beelden. 

Deze kater liet zich niet zomaar voor de gek houden. 
De eerste avond kwam hij trouw bij zijn voerplek. Hij 
ontdekte een vreemde kooi, snuffelde er even aan 
en liet zich toen een week niet meer zien. Dan maar 
geen eten. Na een week kwam hij weer even checken 
of zijn normale bakje met voer alweer gevuld was. 
Helaas... Daarna heeft hij héél goed de tijd genomen 
om de vangkooi grondig te inspecteren. Van voren, van 
achteren, van links en van rechts. Bovenop de kooi vond 
hij best een mooi poets-plekje en uiteraard werd er druk 
gemarkeerd.

Maar eten? Nee… dat deed hij niet. Ondertussen hielpen 
wij de muizen om een winter-voorraad aan te leggen. 
Zij zorgden ervoor dat de vangkooi steeds tot op de 
laatste kruimel leeg was. We genoten op afstand van de 

beelden, al maakten we ons ook wel eens zorgen of hij 
ooit de kooi in zou lopen. We plaatsten zelfs een extra 
vangkooi op zijn wandelroute waar hij overigens tot op 
de laatste dag heel mooi omheen liep.

Gelukkig bezitten wij een grote portie geduld en na 
dertig dagen kreeg meneer toch echt wel zin in wat 
lekkers. Het luik klapte en wij gingen hem halen. De 
teleurstelling en frustratie was van zijn gezicht af te 
lezen.

Deze rode kanjer moet nog even ontdekken dat een 
warme mand en een standaard volle buik toch echt heel 
fijn zijn maar waarschijnlijk zal hij voor dit proces ook alle 
tijd nemen.
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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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‘Vanaf mijn heerlijke bank zal ik u weer even bijpraten 
over alle gebeurtenissen bij ons. Waarom ik blijf liggen? 
Ach…. Ik heb niet zoveel zin meer om maar naar 
iedereen toe te lopen die binnenkomt. Ze komen maar 
bij mij. Ik moet u eerlijk miauwen dat ik mij soms niet 
zo fijn voel. Ik heb de laatste tijd soms zo’n stijve rug. 
Die lieve mevrouw die vaak naar ons komt kijken heeft 
mij een tijdje geleden helemaal onderzocht. Ik vond het 
heerlijk al dat gekriebel aan mijn lijf totdat ze achter op 
mijn rug drukte. Dat deed zooooooooveel pijn!! Ik ging 
heel hard grommen en omdat ik dat nooit doe schrok 
mijn personeel daar wel even van. Ik merk die pijn ook 
als ik naar de bak moet. Niet voor een plas want u weet 
wel dat die bij mij vaak zo al naar buiten rolt maar voor 
dat andere…. Als ik op de bak zit doet het zeer en stop ik 
weer. Daarom ben ik soms wat vies van achteren en dat 
vind ik niet fijn. Mijn personeel vond dat ook zielig voor 
mij. Maar weet u wat ze vervolgens deden?!? Ze tilden 
mij op en zetten mij in een grote bak met nat water! Ik 
werd eerst woest! Maar….. het water was niet koud maar 
lekker warm. Eigenlijk was het best een lekker gevoel. 
Met iets op hun handen dat heel vreemd rook gingen ze 
mijn poten en rug inmasseren en daarna moest ik weer 
in dat natte water. Maar daarna gingen ze me afdrogen 
en voelde ik me eigenlijk best heel fijn. Ze doen het wel 

vaker nu en ik werk maar een beetje mee. Ik was eerst 
ook boos omdat Rixt me ’s avonds met een naald begon 
te prikken. Voel ik me al zo naar gaan ze me ook nog 
pesten! Maar….. een tijdje na die prik voelde ik me wel 
veeeeeeel fijner. Mijn rug deed veel minder pijn. 
Ze hebben me uitgelegd dat dit allemaal komt door wat 
er vroeger met mij gebeurd is. Nu ik wat ouder word (ze 
zeggen dat ik al bijna 17 jaar oud ben!) wordt alles wat 
stijver en de prikjes helpen daarbij. Het is wel wat hoor… 
Ik wil nog zo graag maar het lukt gewoon niet zo goed 
meer allemaal. Ik denk ook wel eens: ‘wie moet straks 
mijn werk overnemen? Wie kan u miauwen over alles 
wat er bij ons gebeurt’? Ik heb heel veel hulpjes dus ik 
denk dat daar straks best één is die het alleen kan doen. 
Maar…. ze moeten niet zo lui zijn! 

Indy bijvoorbeeld… nou…. Die ligt alleen maar te pitten. 
Lekker op die rare dingen die onze kleedjes elke dag 
weer schoonmaken. Dus nee… dat wordt hem niet. De 
andere loslopers vertrouw ik ook niet helemaal. Tipsy, 
Noah, Frummel en Tommie zijn ook al oud en missen zo 
vreselijk veel. U weet wel dat wij er nog een gebouw bij 
krijgen toch? Nou… dit zijn ze aan het maken en soms 
komt daar zoveel kabaal vandaan. Mijn bange collega’s 
zitten dan helemaal te bibberen. Ik leg ze dan uit dat het 

Darcy 
is overal
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Teplak
Even een berichtje van ons. Het gaat heel 
erg goed met Ollie. Ze geniet van alle 
aandacht die ze krijgt en anders eist ze 
dat wel op:-). Ze is echt zo lief, we zijn 
gewoon super blij met ons lieve beestje. 
Tis onze baby:-) Bedankt voor alles 
nogmaals.

Groetjes Marjanne

Hierbij een foto van toen we muis net hadden 
en nu 4 maanden later. Ik denk dat jullie 
niet lang hoeven te kijken welke foto van 
wanneer is. Ze is zoveel rustiger en ontspannen 
geworden. Elke dag gaat ze ruime tijd naar 
buiten waar ze alleen maar aan het spelen is. 
In bomen klimmen of dakjes van schuurtjes. Ze 
komt keurig als we roepen. Ze is nu mooi op 
gewicht en heeft al weken geen wondjes meer 
van het vele likken. 

Voor ons is het de ideale kat! Heel gezellig 
en speels (vooral met ons konijn). Ons konijn 
beschermt haar ook tegen boze buurkatten en 
dat vindt ze maar wat handig. 

Hartelijke groetjes,

Annemieke en Gijs 

Vorig jaar november hebben wij via jullie de kat River, inmiddels Yara, een thuis 
kunnen geven. Helaas liep het in het begin niet geheel voorspoedig. Elke avond/
nacht huilde Yara erover dat ze graag naar buiten wilde, ze krabde tegen de ramen 
en begon hard te miauwen. Uiteindelijk is ze ontsnapt en hebben we haar bijna 
een week moeten missen. Door Facebook is ze gelukkig weer terecht gekomen. Ze 
was een paar straten verder op en hebben haar bij een mevrouw (die haar heeft 
gevangen) opgehaald. Het leek haast een geluk bij een ongeluk want daarna werd 
Yara veel rustiger. Het leek of ze nu door had dat dit echt haar nieuwe thuis was. 

In mei mocht ze van ons naar buiten. We deden dit dmv de deur of raam te openen. 
De eerste keren vond ze dit reuze spannend en rende zo ver mogelijk van de deur of 
het raam af. Uiteindelijk, na 2/3 weken, zette ze de stap naar buiten. Gelukkig kwam 
ze weer terug en inmiddels heeft ze haar eigen, op chip, kattenluikje. 

Ze vermaakt zich gelukkig prima! Ik vind het nog wel steeds een hele bijzondere kat. 
Ze heeft niemand nog ooit gebeten of gekrabd, ze vindt eigenlijk alles wel goed. Als 
we naar buiten lopen en ze ziet ons dan komt ze altijd huilend ons achterna lopen. 
Heel bijzonder maar natuurlijk wel super lief! 

Groetjes van ons!

allemaal wel meevalt, en snel voorbij is maar ik hoorde 
dus van Darcy dat Tipsy, Frummel en Noah hier gewoon 
doorheen sliepen! Die horen soms helemaal niks meer. 
Henk heeft besloten dat hij bij Rixt in huis wil wonen, dus 
die laat zich ook bijna niet meer zien en die gekke Cruella 
is altijd op stap. Dus tja…. Eigenlijk kan ik alleen maar iets 
met Darcy.

Ik vind Darcy ook een hele leuke meid. Zij heeft precies 
hetzelfde probleempje als mij en daar miauwen we 
best vaak even over. Ik miauw haar maar niet dat ik nu 
soms zo’n zere rug heb. Dat krijgt zij later misschien 
ook wel en dat hoeft ze dan nog maar niet te weten. 
Darcy is overal. Ze heeft mij steeds goed op de hoogte 
gehouden over het nieuwe gebouw. Ik weet door haar 
precies hoe ver het is. Het wordt net zo mooi als ons 
gebouw. De bewoners uit het hoofdgebouw mogen daar 
gaan wonen. Ik probeer ze daar alvast een beetje op 
voor te bereiden maar ze snappen het geloof ik nog niet 
helemaal. Darcy klimt net als Indy ook vaak in of op die 
gekke dingen die onze kleedjes schoonmaken. Maar dat 
doet ze ook om even te zien wat daar allemaal gebeurt 
en of alles wel lekker ruikt. Of ze controleert even of het 
vlees dat wij eind van de middag krijgen al ontdooid is. 
Ze ligt ook vaak op de buitenren. Vanaf hier kan ze mooi 

alles in de gaten houden. Soms valt ze even in slaap. Dat 
vindt ons personeel dan zo grappig dat ze allemaal foto’s 
van haar gaan maken. Dus ja…. als ik straks een keer het 
stokje door moet geven is dit aan Darcy denk ik.

Ik kom ook bijna niet meer buiten, vind het veeeeel te 
koud. Ik weet wel dat als het zo koud wordt dat het leuke 
feest er weer aan komt. Met al die gezellige lichtjes en 
al die mensen die mij knuffels komen geven. Daar heb ik 
toch weer zoveel zin in! 
Maakt u zich maar niet teveel zorgen hoor. Ik ben van 
plan om nog veel ouder te worden dan ik al ben. Ik vind 
het veel te fijn bij mijn collega’s en ons personeel. Als 
u zelf wilt beoordelen hoe het met mij gaat moet u mij 
maar gezellig komen opzoeken tijdens het grote feest. 
Tot gauw!!

Kopje van Dino

Nova is nu 2 weken hier. Sinds vandaag 
durft ze wat dichter bij de honden te 
komen, daarna is het een hoop geblaas 
en ze blijft hoog waardoor mijn honden 
haar alleen maar interessanter vinden 
natuurlijk. Ze wordt sowieso al brutaler 
en avontuurlijker. Rent en springt het hele 
huis door en eenmaal uitgerust heeft ze 
een paar favoriete plekjes. Drie van de vijf 
katten hebben haar al geaccepteerd, de 
andere twee doen nog wat nukkig. Verder is 
ze een natuurlijk model. 

Groetjes Kirsten 
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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



Ransuil op roestplaats!

INbeeld


