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Geachte donateurs
Iedere keer als ik dit voorwoord aan u schrijf denk ik: ‘we zijn al weer een half jaar verder’. 
De tijd gaat zo ontzettend snel en de sprongen die wij als organisatie maken zijn gigantisch.

Gevangen langs 
een drukke 
doorgaande weg, 
vermoedelijk 
gedumpt.

Voor... 

Zwerve tjZwervertje uit? Geef het aan iemand anders!
Geef het aan iemand anders!

Internet

0512 300 664
Klaas Jellesma
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Eén van onze trouwe donateurs bezoekt af en toe een oud mannetje, die samen met dertig katten 
in een vervuilde woning leeft. Hij laat niemand binnen, dus hoe erg het werkelijk is kan onze 
donateur niet zeggen. Af en toe brengt hij er kattenvoer, zodat de katten in elk geval goed te eten 
hebben. De katten zijn niet geholpen en de kans dat de kittens die er geboren worden volwassen 
worden is klein... Tenzij hun moeder zo slim is ze ergens anders te werpen.

Dappere Dotje

.



6 7

Eindelijk was het zover, de feestelijke opening van onze
nieuwbouw. Op zaterdag 3 en zondag 4 mei hielden 
wij onze open dagen. De opkomst was overweldigend.
In totaal zijn er meer dan 1300 bezoekers geweest. De
lovende woorden en blijk van waardering van onze
donateurs en belangstellenden waren hartverwarmend. 
Helaas hebben wij, door de drukte, veel donateurs niet 
persoonlijk kunnen spreken en soms zelfs niet eens

alle rust een keer langs te komen dan bent u van harte

dan succesvol weekend. Kijkt u mee?

Grandioze opening!

Gevangen langs 
een drukke 
doorgaande weg, 
vermoedelijk 
gedumpt.

Voor... 
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Levenslessen

goede zorg voor uw kat
goede zorg voor uw kat 

én een goed doel steunen?

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

kat krijgt een uitstekende verzorging en u steunt tevens 

een goed doel!

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

afwezigheid onder te brengen in ons pensiongedeelte. 

Deze ruimte is gecreëerd om de Stichting een financieel 

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

de stichtingskatten heeft ons pensiondeel een mooi 

ingericht binnenverblijf met voldoende individuele 

ligplekjes en een ruime buitenren.

Uw kat is verzekerd van een prima verzorging waardoor 

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

personeel en de wekelijkse aanwezigheid van onze 

dierenarts zijn alle katten bij ons welkom. Zowel wat 

betreft hun gedrag als medische verzorging.

Voor meer informatie en/of reserveringen kijk op onze 

website www.katinnood.nl

Het is in ons land verboden om pups en kittens onder de zeven weken van hun moeder te 
scheiden. Toch worden ze nog te vaak onder die leeftijd aangeboden en weg gedaan. Hoewel de 
katjes zelfstandig eten en misschien al zindelijk zijn, moeten ze nog veel van hun moeder en 
nestgenootjes leren om de rest van hun leven zonder problemen door te komen. 
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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 Mick.

Het avondrondje

Eind januari hebben onze bewoners hun intrek 
genomen in de nieuwbouw. Het was verbazingwekkend 
om te zien hoe snel ze hun draai in het nieuwe verblijf 
weer hadden gevonden. Genietend van de nieuwe (en
grotere) ruimtes zocht iedereen op eigen wijze weer
veilige plekjes en werden nieuwe rituelen gecreëerd.
Zo ook bij Mick.

Vanaf de dag dat ze hier is (november 2012) heb ik al 
een ‘haat-liefde’ relatie met Mick. Wie Mick ziet gelooft 
niet snel dat het een poes is. Ze is groot en heeft de
uitstraling van een kater. Ze is met haar moeder Vlekje
verhuisd vanuit Zoetermeer naar Drachtstercompagnie.
Hun (buiten)leefgebied zou verdwijnen en de dames
die het duo al jaren verzorgde wilden voorkomen dat 
de dieren op een nare manier weggedreven zouden 
worden.

Mick is duidelijk buiten geboren. Ze kent mensen, maar
houdt afstand. Toen ze bij ons kwam was ze des duivels. 
Uiteraard niet begrijpend waarom ze gevangen was, zag
Mick ons als groot gevaar en werd levensgevaarlijk als 
je te dichtbij kwam. Mick kwam in een groepsverblijf 
en deed het hier prima. Ze was veel buiten wat ook
begrijpelijk was gezien haar vorige leefsituatie. Tijdens
mijn avondronde kwam ze naar voren voor wat lekkers, 

maar het lukte mij nooit om contact te maken. Mick is
slim en laat zich niet zo makkelijk paaien. Toen we alle
katten gingen vangen was Mick uiteraard ook de laatste
die we te pakken kregen.

Na een periode van wennen in het nieuwe
binnenverblijf mochten de katten naar buiten. Ik had
verwacht dat Mick één van de eersten zou zijn die weer
naar buiten zou schieten en hier ook weer zou blijven.
Maar niets bleek minder waar. Mick leek het prima
te vinden binnen en had haar intrek genomen op een
grote krabpaal in het verblijf. Ze voelde zich zichtbaar
prettig en ik begon een verandering in haar uitstraling
te merken. Ze was ‘s avonds oprecht geïnteresseerd en
begon haar omgeving fanatiek kopjes te geven als ik
binnen kwam. Ze ging na een tijdje nog een stap verder
door op de grond te springen en de tafel en stoelen te
liefkozen.

Toen ik op een avond zat te wachten tot kater Poekie
zijn hapje met medicijnen op at werden er heftige
kopjes tegen mijn benen aangegeven. Ik zag wel iets
wits, maar ging er van uit dat dit moeder Vlekje was die
wel erg knuffelig is. Maar tot mijn grote verbazing bleek
het Mick te zijn. Ze keek me aan en het was alsof ze zei:
‘Ik begrijp dat ik aardig moet doen om wat lekkers te

krijgen’. In dat stadium zitten wij nu nog steeds. Als ik 
binnen kom, springt Mick van haar paal. Mijn benen 
krijgen kopjes en ze laat zich heerlijk aaien. Zolang ik 
maar duidelijk laat zien dat ik wat lekkers bij me heb. 
Want zodra dit op is, dan kan ik het vergeten. Dan besta 
ik niet meer en kan ik rekenen op een flinke optater 
als ik contact met haar probeer te maken. Ik ga haar 

uiteraard alleen maar leuker vinden en ga mijn uiterste 
best doen om ook dat laatste stukje vertrouwen van 
deze vuurbal te winnen. Laten we het houden op: wordt 
vervolgd!

Rixt
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Help mee tegen het Onze dierenarts komt wekelijks bij ons op de stichting 

opereren. Vaak is er nog ruimte in het programma. 

Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen zijn 

kater of poes laat castreren of steriliseren, opereert 

onze dierenarts ook dieren van particulieren met een 

inkomen boven het minimum.  Daarnaast is het ook 

mogelijk uw huisdier bij ons te chippen en in te enten.  De tarieven voor de verschillende doelgroepen zijn te 

vinden op onze website (www. katinnood.nl). Ook kunt 

u een mailtje sturen naar kitty@katinnood.nl

Kikker in je bil
Met de afronding van onze nieuwbouw, is ook eindelijk onze nieuwe operatiekamer in gebruik 
genomen. We zijn er maar wat trots op! Zelfs gasnarcose, zuurstof en hartbewaking ontbreken niet. 
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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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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. 

Waarvoor hebben wij de afgelopen periode het ‘Otje 

Potje’ ingezet? Recent hebben wij een collega-opvang 

geholpen met medische verzorging, castratie en 

sterilisatie van een groep katten die onder erbarmelijke 

omstandigheden werd gehouden. Na de ingreep zijn 

de dieren ondergebracht bij andere opvangen. De 

kosten zijn gedeeltelijk betaald uit het ‘Otje Potje’ en 

mede daardoor is veel dierenleed voorkomen. Ook voor 

de verzorging van de Smeagols hebben wij gebruik 

gemaakt van het ‘Otje Potje’.

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 ‘Smeagols’
Eind januari was het hectisch bij onze organisatie. Verhuizen, opruimen, herindelen, verven en 
ga zo maar door. Wij liepen op een vrijdag voor de zoveelste keer met mandjes katten van het 
hoofdgebouw naar de nieuwbouw toen er een auto de parkeerplaats op kwam rijden. Er stapte 
iemand uit met een doosje in zijn handen. Zo’n doosje belooft vaak niet veel goeds...
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Hallo Rixt

Ik ben zo tevreden hoe het gaat met  de beide  
poezen Ze liggen samen op het bed. Zo lief. Ik er 
ook bij en mag ze beiden aaien!!!  Soms is Rosita 
nog een beetje zo van: ‘ik was hier eerst hè, kalm 
aan jij’. Haha.

Kareltje is omgedoopt in Robbie! Ik hoop dat je 
dat goed vindt. Hij was zo druk aan het spelen en 
ik zei he dikke robbedoes en zo ontstond Robbie 
en hij kijkt me ook echt zo aan van: ‘ben ik dat?’, 
als ik hem roep.

Hij is best al een heel stuk rustiger. Spelen doet hij 
als geen ander hij rent trap op trap af en over de 
zolder over de stoelen. Ha ha, helemaal gek is hij 
dan.

Eerst miauwde hij veel, maar nu nog alleen als 
hij een gekke bui heeft of op Rosita afrent. Ik had 
echt het idee dat hij verdrietig was in het begin, 
maar nu niet meer. Ze zitten naast elkaar te eten en 
wat me opvalt? Rosita komt steeds meer binnen. 
Eerder zag je haar met mooi weer soms de hele 
dag niet. Dan lag ze lekker te slapen op een stoel, 
of onder de heg naast huis. Dus ze zoekt hem echt 
op. Het is te gek, hij laat zich zelfs door vreemden 
al aanraken. Ik durf hem nog niet naar buiten te 
laten gaan, maar hij vindt het zo wel goed geloof 
ik.

Ik zal je later nog wel eens schrijven hoe het 
verder gaat met de twee beesies, maar ik  ben 
heel blij dat we hem hebben genomen. Bedankt!!!!

Lieve groetjes van ons en een pootje van de  
poezen,

Daag Marja

Jesse zegt hoi!

Ligt hier lekker zijn dekentje te masseren. Wat 
een lekkere knuffelkont is het en hij brabbelt 
lekker tegen me als ik de bak doe of als ik voer 
doe. Poes Lola, zijn beoogde huwelijkskandidate, 
zegt nog steeds Mwoah, maar met Bela en Lara 
gaat het al veel beter. Ik ben elke dag blij dat ik 
hem bij jullie heb opgehaald, mijn kleine rode 
prinsje.

Hallo daar!
 
Nog even een kort berichtje van Muis. Muis 
hebben we vorig jaar in mei opgehaald en 
sindsdien heeft ze hier een koninginnenleventje. 
Muis wordt steeds aanhankelijker en kruipt nu 
zelfs bij de visite op schoot. Ze knort volop en 
is helemaal gewend aan alles wat hier gebeurt. 
Alleen de stofzuiger is en blijft doodeng.

We vinden het fascinerend om te zien dat ze het 
zo goed doet als je weet waar ze vandaan komt. 
De dierenarts geeft trouwens ook aan dat ze 
helemaal geen hartruisje meer heeft en hij haar 
er heel mooi uit vindt zien voor haar leeftijd. Er 
werd zelfs even aan getwijfeld of ze wel zo oud 
is!

Het leek me leuk om dit even aan jullie te 
vertellen, zodat jullie ook wat terug horen van 
jullie succesverhalen.

Groet en veel succes!
 
Veronie Dekker

Mischa…met de gouden ogen!

Hallo allemaal,

Het gaat geweldig met Mischa! Mijn mannen (de 
twee ‘er-waren-er-eens-katers’) hebben haar 
helemaal geaccepteerd, voor zover katten dat 
doen. Af en toe wordt er hier en daar nog  een 
tikje uitgedeeld, maar ze staat haar vrouwtje!

Ze is erg aanhankelijk en alhoewel ze heel de 
dag naar buiten kan en ook gaat blijft ze een 
beetje voorzichtig. Niks mis mee natuurlijk. Ik 
zie hoe ze van alles leert als ze buiten is, gewoon 
mooi om van te genieten!

En cadeautje dit meisje erbij en nog bedankt!

Groetjes Irene 

TeplakTT

Hoi!
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Naam

Adres

Postcode/woonplaats

als donateur voor minimaal € 17,50 per jaar. Stuur mij een acceptgiro voor de 
betaling.

Datum Handtekening

Ik geef mij op (aankruisen):

In beide gevallen ontvangt u het ‘Zwervertje’

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

Meer voor minder

 

Dankzij een aantal erfenissen, legaten en grote giften zijn wij in staat gesteld om een geweldige 
nieuwbouw te realiseren. Wij zijn dan ook enorm dankbaar als mensen ons opnemen in hun 
testament. De grootste uitdaging blijft echter om ook structureel de stichting gezond te houden.



INbeeld

Dit oude theelepeltje ontvingen wij, bij de opening, als blijk van waardering van een aantal voormalige bestuursleden van


