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Geachte donateurs
Voor u ligt de zomeruitgave van ons donateursblad. Het is deze zomer al weer vijf jaar geleden 
dat wij met onze organisatie verhuisden van Lauwerzijl naar Drachtstercompagnie. De 
tijd vliegt. Van zestig katten in de opvang naar ruim 250. De uitbreiding van de opvang, ons 
dierenartswerk en vooral het totale pakket aan hulp dat wij kunnen bieden is iets waar we 
ontzettend trots op zijn. In deze uitgave weer diverse verhalen uit de praktijk.

De eerste kittens zijn weer binnen. Gelukkig hebben 
we nog steeds meer vraag naar kittens dan ons huidige 
aanbod is. Laten we hopen dat we dit jaar wat minder 
kleintjes krijgen. Dat we misschien voorzichtig iets gaan 
merken van de wekelijkse hoeveelheid katten die we 
steriliseren en castreren. Want ik blijf het herhalen: ‘Wij 
zijn stapelgek op katten, maar zien er toch liever wat 
minder’.

Opvallend zijn de situaties in de grote steden. 
Woonwijken die gesloopt gaan worden wegens de 
slechte staat van de huizen. Regelmatig bereikt ons 
de vraag van particulieren rondom groepen katten die 
hier leven. Vaak schuwe dieren die ooit gevangen zijn, 
gesteriliseerd/gecastreerd en weer retour geplaatst. De 
buurt verzorgt ze. Maar wat als de wijk plat gaat? De 
verzorgers vertrekken en er is geen asiel die dergelijke 
katten op wil nemen. De kans op herplaatsing is zo goed 
als nul. De (particuliere) opvangen die het wel doen 
zitten stampvol. Het afgelopen half jaar hebben wij 

dergelijke groepen uit Leeuwarden, Rotterdam, Leiden 
en Gouda opgenomen. Dit soort situaties zullen altijd 
een grote zorg blijven.

Om een beter beeld van de situatie rond de Nederlandse 
zwerfkatten te krijgen is Stray Animal Foundation 
Platform een onderzoeksinitiatief gestart. De universiteit 
van Wageningen heeft dit onderzoek uitgevoerd in 
2014. Op 7 mei werden de onderzoeksresultaten in 
Heinenoord gepresenteerd. Ook wij waren hierbij van 
de partij. Lang niet alle opvangen in Nederland zijn 
benaderd en maar een klein deel heeft alle cijfers op 
orde. Toch kon op basis van 141 opvangen al een aantal 
van ruim 37.000 zwerfkatten worden vastgesteld. Dit 
is het minimale aantal, omdat er aanzienlijk meer 
opvangen in Nederland zijn. Geschat wordt dat het 
werkelijke aantal richting een miljoen gaat. De cijfers 
maken tevens duidelijk dat de grootste problemen in de 
bebouwde kom liggen. Bij de particulieren. 

Gevangen langs 
een drukke 
doorgaande weg, 
vermoedelijk 
gedumpt.

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

Telefoon
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De kittens die hier geboren worden en op straat terecht 
komen, wegen het zwaarst op het totale aantal. Dit 
sterkt ons in onze strijd, want wij roepen al jaren dat de 
hulp aan particulieren het belangrijkste is in de strijd 
tegen het kattenoverschot. Week in week uit steriliseren 
en castreren we katten. Vrijwel altijd van adressen waar 
jarenlang vele kittens zijn geboren. Soms schieten we 
er zelf bij in, omdat er niet altijd voldoende financiële 
middelen zijn om alle katten te laten helpen. Gelukkig 
hebben wij dan ons Otje Potje, een initiatief dat door u 
in stand wordt gehouden!

Dat is en blijft een bijzonder gegeven. Dat wij onze 
organisatie kunnen blijven draaien door uitsluitend 

donaties en giften. Wij bestaan in december 35 jaar en 
danken dit aan u. Ik wil u nogmaals bedanken voor uw 
vertrouwen en steun.

Namens onze bewoners wens ik u een hele fijne zomer.
 
Vriendelijke groeten,

Rixt Jellesma

Een bijzonder initiatief is een opgerichte Facebooksite 
onder de naam ‘Te koop voor Kat in Nood’.  Zelfgemaakte 
spulletjes worden hier te koop aangeboden, de 
opbrengst is voor onze bewoners. We hebben al een 
aantal malen een geweldige bijdrage mogen ontvangen. 
De initiatiefneemster is Folkje Postema-Borger.

Donateur Mw Haaima-Hekkema staat al vele jaren op 
markten en/of braderieën waar ze spulletjes verkoopt 
en onze organisatie enorm promoot. Ze maakt onder 
andere kaarten, kalenders en andere spulletjes waar 
wij ook een deel van krijgen om te verkopen. Haar 
inspanningen leveren naast een geweldige opbrengst 
ook nog nieuwe donateurs op.

Van de ‘Stichting Willemina de Klerk tot steun van het 
Hulpbehoevende Dier’ ontvingen wij twee keer een 
geweldige bijdrage. Hiermee hebben wij een aantal 
prachtige aanpassingen in de buitenverblijven van de 
katten kunnen realiseren. Deze organisatie is opgericht 
door de heer Willem de Klerk, na het overlijden van zijn 
echtgenote en werd actief na zijn eigen overlijden. In de 
statuten wordt vooral gewezen richting de opvang van 
katten. Bijzonder hoe mensen, na hun overlijden, nog 
zoveel kunnen betekenen.

Van de Stichting Tonny en Luit Stol Baflo ontvingen wij 
een bijdrage waarmee we ons dierenartswerk nog wat 
konden uitbreiden.

Stagiaires Minke Anne en Aty hebben als project voor 
hun opleiding een dag bij de Intratuin in Leeuwarden 
gestaan. Mensen konden spulletjes op de dierenafdeling 
kopen voor onze katten. Ook een gift was van harte 
welkom. De meiden hadden een leuk kraampje en 
hebben een succesvolle dag gehad.

Een geweldig stuk sponsoring ontvingen wij van de firma 
Airpur, waar wij onze luchtreinigers hebben aangeschaft. 
Elders leest u hoe ook onze donateurs hiervan profiteren.

Het lukt bijna niet om alle initiatieven apart te noemen. 
Daarom hierbij namens al onze bewoners aan iedereen 
die zich inspant voor onze organisatie: Heel veel dank!!!

De initiatieven die ontstaan om onze organisatie te steunen zijn allemaal even bijzonder. 
Woorden van dank schieten vaak te kort. Mensen die geen verjaardagscadeau vragen maar een 
bijdrage voor onze organisatie. Kinderen die flessen inzamelen en ons de opbrengst schenken, 
mensen die dingen maken en proberen te verkopen. Allemaal bijzonder en hartverwarmend.

Bedankt!

CAWA 
Wageningen  Centre for Animal Welfare and Adaptation  

Schattingen aantallen zwerfkatten 

Bron oppervlaktes: CBS PBL Wageningen UR 2013) 

Aantallen zwerfkatten gebaseerd op eigen berekeningen (Westerduin et al. 2014) 

Gebiedstype  Oppervlakte km²  Geschat aantal 
zwerfkatten  

Bebouwd totaal  
- Bewoond  
- Industrieel  
- Anders bebouwd  
- Semi - bebouwd  
- Mineraalwinning  
- Bouwplaats  

3.502 
2.314 
814 
374 
512 
32 
369 

  
23.140 – 925.600 
26.048 – 27.676 
1.272 – 3.740 
1.471 – 5.120 

109 – 320 
1.255 – 3.690 

Recreatief  988 3.359 – 9.880 

Agrarisch  22.644 76.990 – 226.440 

Bos en open natuur  4.865 1.946 – 4.865 

Totaal  32.912 km² 135.590 –  
1.207.331  
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Ze kwamen uit een leegstaande woning waarvan 
de bewoonster op straat was gezet wegens een 
enorme huurachterstand. Het huis was leeg, maar 
de buren merkten onrust op. Er waren katten achter 
gelaten en één poes was hoogdrachtig. Toen de 
woningbouwvereniging de deur forceerde lagen er drie 
kleine natte hoopjes te krijsen op de koude betonnen 
vloer. De dierenambulance werd gebeld, want deze 
kleintjes hadden intensieve zorg nodig. Warmte en 
minimaal om de twee uur voeding. Gelukkig heeft 
men op dit gebied veel vertrouwen in onze organisatie 
waardoor besloten werd ons om hulp te vragen. 

Onze eerste vraag was: ‘Waar is de moederpoes?!’ Want 
een leefsituatie kan nog zo slecht zijn, een moeder die 
net bevallen is verlaat niet zomaar haar kindjes. Tja... 
daar was niet echt over nagedacht. Er werd opnieuw 
contact met de buren opgenomen en nog geen uur later 
werd gebeld dat de moederpoes gesignaleerd was. Het 
gezin kon herenigd worden. De moederpoes was mager, 
stond stijf van de vlooien en was doodmoe. Maar wat 
was ze blij weer bij haar kindjes te zijn. Een dag later 
schrokken wij. De moederpoes was onrustig en uit haar 
vulva stak een raar slap pootje. Hier was iets niet in orde. 
Luna is naar onze dierenarts gebracht en geopereerd. 

‘The only way is up’
Op een zaterdagavond laat kwam de dierenambulance ons terrein op rijden. Een rare 
gewaarwording omdat wij geen zwerfkatten voor de gemeente opvangen. De mensen die 
uitstapten hielden een handdoek tegen zich aangedrukt. Daaronder drie kleine muizen want van 
kittens kon je amper spreken. De kleintjes waren nat en hadden de navelstreng nog aan zich. 

Ze droeg nog een dood en compleet mismaakt kitten 
welke ze er nooit zelf uit had gekregen. Wat een drama 
was dit geworden als ze niet gevangen was.

Ondertussen was de dierenpolitie op zoek naar de 
eigenaresse van de katten en deze werd snel gevonden. 
Een jonge moeder die al veel te veel tegenslagen in haar 
leven had gekregen. Tot over haar oren in de schulden, 
geen woning... Ze gaf toe niet te weten wat ze met haar 
katten moest en hoopte deze later op te kunnen halen. 
Ze had op haar manier verdriet van de situatie. Vertelde 
ons dat de mamapoes Luna heette. Na een goed gesprek 
besloot ze afstand te doen van Luna. Wij beloofden haar 
ons uiterste best te doen om een goed plekje voor Luna 
te vinden. Uiteraard hebben we haar andere katten 
gesteriliseerd en gecastreerd.

Luna haar kindjes werden snel gereserveerd en 
geplaatst. En Luna zelf? Die vond haar gouden mandje 
in Weesp en krijgt hier de liefde, zorg en aandacht die ze 
ruimschoots verdiend heeft.
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Natuurlijk werken wij hier graag aan mee en het 
resultaat was nog beter dan de eerste keer. De eerste 
keer gaven vier boeren met in totaal dertien katten 
gehoor aan de oproep, nu waren het er zes met in 
totaal twintig katten. Een boer die niet lid was van de 
vereniging werd geïnspireerd door onze dierenarts en 
heeft zijn veertien katten ook laten helpen. Hij was er 
ontzettend blij mee. Wij ook, want dit voorkomt zoveel 
ellende en dierenleed!

Onze operatiekamer draait iedere dinsdag op volle 
toeren. Tegenwoordig af en toe zelfs met twee 
dierenartsen. We maken van alles mee. Van
particulieren met hun dieren, de dierenbescherming 
Friesland en hun vangacties, de dierenpolitie tot 
natuurlijk onze eigen bewoners. Het is voor de laatste 
groep ontzettend fijn dat ze bijna nooit vervoerd 
hoeven te worden naar de praktijk omdat we veel zelf 
in huis hebben. Een bloedonderzoekapparaat is daar 

Dierenartsdinsdag onlangs aan toegevoegd. Zelfs röntgenfoto’s kunnen 
we bij de stichting maken. De dierenartspraktijk waar 
we bij aangesloten zijn, heeft namelijk een mobiel 
röntgenapparaat die, wanneer nodig, mee komt naar de 
stichting. 

Ook de afdelingsinspecteurs van de dierenbescherming 
weten ons te vinden en wijzen ook regelmatig mensen 
met financiële problemen naar ons door voor hulp aan 
hun dieren die ze anders nooit zouden kunnen betalen. 
Zo was er bijvoorbeeld hondje Smeagol die vanwege 
zware verwaarlozing in beslag genomen werd door de 
dierenbescherming. De foto’s spreken voor zich. Zijn 
nieuwe eigenaar was vastbesloten hem er weer bovenop 
te helpen en wij hebben ze daar bij kunnen helpen. 

Fantastisch om te zien hoe hij is opgeknapt. Hij verdient 
het na zoveel ellende.

Nu staan we aan het begin van een nieuw kittenseizoen, 
wat zoals altijd weer vele verhalen voor de volgende 
uitgave zal brengen. Hopelijk kan ik u binnen enkele jaren 
vertellen dat dankzij ons castratie en sterilisatie werk, het 
aanbod van kittens nihil is. Daar blijven we aan werken!

Kitty

In het vorige Zwervertje vertelde ik u onder andere over de actie van de vereniging duurzame 
landbouw Stad en Ommeland. Zij riepen toen hun boerenleden op om hun katten te laten 
steriliseren en castreren. Voor een eerste keer was de opkomst best bevredigend. Ze hebben 
daarom besloten deze actie te herhalen en vroegen opnieuw onze hulp daarbij. 

Medisch Help mee tegen het kattenoverschot en laat ook uw kat ‘helpen’.

Onze dierenarts komt wekelijks bij ons op de stichting 

opereren. Vaak is er nog ruimte in het programma. 

Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen zijn 

kater of poes laat castreren of steriliseren, opereert 

onze dierenarts ook dieren van particulieren met een 

inkomen boven het minimum.  Daarnaast is het ook 

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

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

u een mailtje sturen naar info@katinnood.nl
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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 Gangster.

Het avondrondje

Met deze prachtige grote wit-zwarte kater heb ik een 
ware haat-liefde relatie. Gangster woont sinds de zomer 
van 2013 bij ons. Hij is een echte katten-kat. Dol op 
soortgenoten.

Gangster is te laat in mensenhanden gekomen en in 
tegenstelling tot zijn nestgenootjes is het bij hem niet 
gelukt hem nog te socialiseren. Het asiel waar hij onder 
viel wilde hem niet opnemen, omdat ze dachten hem 
nooit meer te kunnen herplaatsen. Toen het gastgezin 
waarin hij verbleef ons benaderde, hebben wij besloten 
hem op te nemen.

Voor de groep is Gangster een heerlijke kat. Hij is 
vriendjes met iedereen. Heeft ook echte ‘onderonsjes’ 
met andere katers. Dit in combinatie met zijn pittige 
karakter heeft hem de naam Gangster opgeleverd. Want 
pittig kan hij zijn! Menig vrijwilliger kan dat inmiddels 
na vertellen.

Gangster woont in één van de gezelligste groepen. 
Het knuffelgehalte naar de medewerkers ligt hier 
erg hoog. Een heerlijk verblijf ook om ‘s avonds af te 
sluiten aangezien ik een overdosis kopjes en andere 
liefkozingen krijg. Gangster loopt hier standaard 
tussen en vindt het, in het bijzijn van zijn vriendjes, 
ook heerlijk om aandacht te krijgen. Komt echt gericht 
naar mijn hand toelopen om er in volle vaart een kopje 
tegenaan te geven. Wat een schatje..
Totdat we één op één zijn. Dan ben ik eng. Nee, ik ben 
in zijn ogen waarschijnlijk levensgevaarlijk! Hij laat me 
geen centimeter dichterbij komen. Doe ik dat wel dan 
krijg ik een enorme optater.

Maar... dan komt vervolgens zijn dilemma. Ik heb wat 
lekkers... En Gangster vindt niets lekkerder dan wat 
er in dat zakje zit wat ik bij me heb ‘s avonds. Je ziet 
dagelijks de tweestrijd in zijn hoofd. ‘Zal ik wel, zal ik 
niet...’. Tot nu toe eindigt het altijd met niet. Om toch iets 
van dat lekkers te krijgen doet hij dan maar een ultieme 
wanhoopspoging. En dat doet hij door zo snel en zo 
hard hij kan dat zakje uit mijn handen te slaan. Negen 
van de tien keer heb ik hem in de gaten. Hij sluipt 
namelijk als een ware panter achter stoelen en banken 
met mij mee als ik door het verblijf loop.

En toch... soms is hij te snel en vliegen de spetters vlees 
en gelei mij voor de zoveelste keer in mijn gezicht en 
haren. Uiteraard schieten er dan woorden uit mijn mond 
die overdag niet voor herhaling vatbaar zijn en heb ik 
even een innig moment van boos oogcontact met mijn 
grote ‘vriend’. Ik krijg dan meestal nog een stevige 
blaas waarna hij afdruipt met dat ene stukje vlees in zijn 
bek dat hij toch weer heeft weten te bemachtigen.

Als ik tot slot nog even op de grond ga zitten komen er 
minstens tien bewoners om mij heen kroelen. En ja... 
ook Gangster is dan weer van de partij. Ik neem zijn 
kopjes dan weer dankbaar in ontvangst en vergeef hem 
voor de vleeslucht in mijn haar.
Hoezo ‘katten zijn ondoorgrondelijk’.

Rixt
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Open Dag in kerstsfeer
In de gang van ons keldercomplex hebben wij gezellige 
kraampjes waar we onder andere zelfgemaakte 
kerststukjes verkopen. Ook de bekende winkelspulletjes 
zijn uitgestald. Jong of oud, er is voor iedereen wel wat 
te vinden.
Nieuw afgelopen jaar waren onze kattenbenodigdheden. 
Krabpalen, speeltjes, heerlijke mandjes en ga zo maar 
door. Dit was zodanig succesvol dat wij hier zelfs een 
vast winkelgedeelte mee hebben ingericht. Ook dit is 
te bewonderen tijdens de kerstmarkt. De winst van 
deze dag komt uiteraard geheel ten goede aan onze 
bewoners.

Bloemenactie
Mooie geraniums en schitterende hanging baskets. Keer 
op keer zijn mensen onder de indruk van de kwaliteit 

van ‘onze’ bloemen. Hierdoor groeit de actie en stijgt de 
winst.  
Volgend voorjaar willen wij proberen de mailing per post 
achterwege te laten. Dit brengt toch weer kosten met 
zich mee wat uiteindelijk de opbrengst niet ten goede 
komt. Wij zullen de mensen die dit jaar besteld hebben 
mailen en vragen verder iedereen onze website en 
Facebooksite in de gaten te houden. Hier zullen wij weer 
maximaal aandacht aan de actie geven.

Mensen denken misschien dat ze op deze dagen ook 
verplicht zijn iets bij ons te kopen. Dat is niet het geval. 
Het is tevens een moment om een leuk bezoek aan onze 
organisatie te brengen. Wij zullen naast deze dagen niet 
jaarlijks een algemene open dag organiseren. Dus kom 
gezellig langs!

Groeiend succes
Sinds een paar jaar organiseren wij in december een Open Dag in kerstsfeer en hebben wij in 
het voorjaar onze inmiddels bekende Bloemenactie. Beide dagen zijn een steeds groter wordend 
succes.

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. 

De volgende drie verhalen zijn allemaal mogelijk 

gemaakt dankzij uw bijdrage vanuit 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 plukjes
Een ‘fokker’ van langharen vroeg ons om hulp, omdat 
er iets ernstig mis ging met een aantal kittens. De 
moederpoes was conditioneel te slecht en kon de zorg 
duidelijk niet aan. Iedereen was in shock toen we de 
eerste foto van ‘de Plukjes’ op onze Facebookpagina 
plaatsten. Ze waren zo vreselijk ondervoed dat hun 
hele verhouding zoek was. Hun hoofdjes veel te groot 
voor hun lijfjes waardoor het net kleine gedrochtjes 
leken. ‘Komt dat wel goed?’ en ‘kunnen die niet beter 
inslapen?’ waren een aantal van de reacties.

Gelukkig hebben wij (helaas..) veel ervaring met dit 
soort kittens en weten we dat het zo goed als zeker 
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altijd weer goed komt. Mits er geen andere lichamelijke 
aandoeningen aan ten grondslag liggen. En wat blijkt. Vijf 
maanden later zijn het gezonde, mooie katjes geworden. 
Klaar voor een lang en gezond leven bij hun nieuwe 
eigenaren!

De volwassen katten bij de ‘fokker’ zijn uiteraard 
gesteriliseerd en gecastreerd.

(Ras)kat in nood
Binnen twee weken kregen we van zowel de 
Dierenbescherming als de Dierenpolitie het verzoek tot 
hulp bij twee schrijnende situaties. De eerste betrof een 
fokker van Perzische en Exotic Shorthair katten en de 
tweede een fokker van Mainecoons.  

De Mainecoons moesten we gaan halen. Het was 
overduidelijk dat het de eigenaresse allemaal teveel 
was geworden. Ze dreigde daarom haar huis uitgezet te 
worden. Van de katten is uiteindelijk vrijwillig afstand 
gedaan. Stuk voor stuk met stamboom, jonge en 
schitterende katten, zij het behoorlijk ondervoed. Naast 
slechte voeding, leden ze allemaal aan hevige diarree 
en hadden nogal wat vlooien. Met de juiste zorg hadden 
we ze er gelukkig vrij snel weer bovenop en hebben ook 
net zo snel voor allemaal een geweldig nieuw mandje 
gevonden!

Een iets ander verhaal was het voor de Persjes. Zij 
waren er allemaal  ontzettend slecht aan toe. Ze leefden 
op hun vorige adres vooral in benches, welke helaas  
niet schoongehouden werden. Dit resulteerde bij de 
langharige katten in klitten vol met poep en andere 
viezigheid. Zo erg dat het leek of er extra “ledematen” 
aan de katten waren ontstaan. Staarten die niet meer 
van de grond te tillen waren door de grote hoeveelheid 
opgedroogde poep. Daaronder een huid die gewoon  
losliet en verging door het gebrek aan zuurstof en de 
bijtende stoffen van urine en ontlasting. Van een hele 
ongelukkige kater is zelfs het laatste stukje van zijn 

staart afgestorven. De haren hadden zich zodanig om 
zijn staart gewikkeld dat er geen bloedtoevoer meer 
mogelijk was. Ook ingegroeide nagels zorgden voor fikse 
ontstekingen en maakte het lopen voor de katten erg 
pijnlijk. Na een nachtje bijkomen, zijn we flink met ze aan 
de slag gegaan. Het heeft een aantal uren geduurd voor 
we een aantal van hun vervilte en smerige vacht hadden 
ontdaan. Maar wat een dankbaar werk! De katten 
voelden zich daarna zoveel beter en lekkerder dat ze met 
sprongen vooruit gingen. Hun leeftijden lagen  tussen 
de zeven en negen jaar maar ook voor hen hebben we 
perfecte mandjes gevonden waar ze zorgeloos van hun 
oude dag mogen genieten!
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Voetjes in de sneeuw
Aan de rand van een dorpje staat een vrijstaand huis er 
maar verlaten bij. Twee weken geleden zijn de bewoners 
het huis uitgezet maar ze zijn iets vergeten…
Een oude poes van vijftien jaar laat haar voetsporen 
achter in de sneeuw. Van de voordeur naar het raam en  
de achterdeur, heen en weer. Toch steeds hoopt ze dat 
iemand open doet om haar naar binnen te laten, zodat 
ze haar pootjes kan warmen en wat kan eten. Maar 
niemand doet open, hoe hard ze ook roept.

In de garage is een oud kippenhok met stro. Je kunt 
duidelijk zien dat poes zich daar geprobeerd heeft warm 
en droog te houden. Ze is er nu niet. Alleen door de 
pootafdrukjes in de sneeuw weet ik zeker dat ze nog 
ergens is. Ik laat wat eten achter en besluit later nog 
eens terug te rijden. Als ik terug kom zit ze te wachten 
in de vensterbank. Rent meteen naar de voordeur met 
andere woorden: doe open, ik wil naar binnen! Ze krijgt 

nog wat voer zodat ik haar goed kan bekijken en we 
kennis kunnen maken. Ze is erg mager en uitgedroogd. 
De rand van haar oren zit vol met hele kleine teekjes. Ze 
heeft luizen en vlooien. Haar pootjes en onderlijfje nat 
van het zitten in de sneeuw. Gulzig werkt ze alles wat ik 
haar voorzet naar binnen. Dan begin ook ik te voelen hoe 
koud het is en neem haar snel mee in de auto.

De eerste nacht logeert ze bij mij thuis en krijgt een 
heerlijke mand voor de kachel in de keuken. En uiteraard 
is haar buikje lekker vol. De volgende dag verhuist ze 
naar de stichting. Vanaf nu is Oma met pensioen. In het 
verblijf doet ze lekker haar dingetje, maakt een ommetje 
buiten wanneer ze zin heeft en slaapt lekker warm met 
een volle buik. Niemand zal haar hier vergeten.

Kitty

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

Airpur draagt Stichting Kat in Nood een warm hart toe 
en zorgt ervoor dat de katten in een optimaal klimaat 
worden opgevangen. Een significante afname van 
de niesziekte en andere infecties is merkbaar. Onze 
luchtreinigers en adviezen verminderen klachten 
bij kat en mens. Wij willen u als donateur van de 
Stichting Kat in Nood eenmalig een korting van 10% 
aanbieden op ons assortiment. Bestel hiervoor met 
de vouchercode 50178KAT. Mocht u verdere vragen 
hebben neem dan vrijblijvend contact op met Theo 
Klein via telefoonnummer 06-54931903 of bezoek 
onze website www.airpur.nl
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Hoi Rixt,
 
Even een update over Gijs en Thijs (jullie Geer 
en Goor). Wat een super kereltjes. Beter gezegd: 
kerels! Vooral Gijs (de rode) is een grote vent aan 
het worden. Hij is nu al groter dan alle anderen, 
zelfs onze kater Teun.
 
Gijs en Thijs zijn dol op buiten. Als we thuis 
komen, staan ze al klaar voor de deur om naar 
buiten. Gijs gaat dan eerst even hallo zeggen 
tegen onze andere ‘huis’genoten: ezel Francien 
en geit Vrouw Geit. Beide vinden de poezen ook 
interessant, dus het geeft soms leuke onderonsjes. 
Een bijtje van Vrouw Geit in de staart van Gijs was 
wel even schrikken voor Gijs, maar maakt hem 
niet bang.
 
De kerels hebben geen kwaad in zich. Al volgen 
ze het voorbeeld van muizen vangen van onze 
absolute wereldrecordhouder op dit gebied, kater 
Teun, graag op. En Thijs is een bomenklimmer. 
Dit doet hij zijn adoptiemoeder Guusje goed na. 
Als we Thijs zoeken, moeten we meestal omhoog 
kijken. Overigens: beide heren kunnen erg goed 
kletsen en laten vaak zelf wel weten waar ze zijn.
 
Vandaag hebben ze kennisgemaakt met baby 
eendjes in de sloot. Erg interessant, maar ook nat. 
Dus laat maar zwemmen.
 
Heerlijke ventjes. We zijn erg blij met ‘onze’ 
kereltjes.
 
Een paar foto’s om even te laten zien hoe ze er nu 
uit zien. Misschien wel haast onherkenbaar, maar 
ze zijn het echt!
 
Hartelijke groet,
 
Mathilde en Rene

Lieve mensen van stichting kat in nood,
 
In de bijlage nog even een foto van Joris. Bijna 
elk moment van de dag kijken we naar hem en 
denken we.... wat ben je toch een knapperd!!!! 
Hij is zo mooi en zo lief! Het gaat nog steeds 
heel erg goed met hem, Joris is een onderdeel 
van het gezin geworden en missen willen en 
kunnen we hem echt nooit meer!!!

 
Groetjes, Henriëtte en Raymond. 

Goedemorgen,

Het gaat goed met poes Leila, ze wordt steeds 
vrijer en geniet van de rust en de knuffels die ze 
krijgt. Het is een lieve schat, we hopen haar nog 
heel lang bij ons te hebben! Vriendelijke groet 
Ellen Alserda

Groetjes van Leila 

Lieve mensen van Kat in nood,

 Vandaag het eerste kaarsje op de taart voor 
Jill mogen uit blazen. Ze zat vanavond lekker te 
genieten in de zon, en ja Jill lijkt elke dag wat 
roder te worden, je ziet zelfs wat streeppatronen 
van het cyperse.

Ook met Boef (doopnaam Gaya) gaat het, met 
name door Jill erg goed. Ze wordt minder 
eenkennig en kan echt genieten van aandacht.

We zijn elke dag weer blij met deze 2 
bijzondere katten en onze natuurlijk oudste kat 
Bep…

 Met hartelijke groet,

Erik en Karin

Teplak

*Fries voor: op de plaats van bestemming
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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. 

G
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Ik geniet! want de zon schijnt weer! Nog niet elke dag, 
maar ik weet dat die tijd er ook weer aankomt. Heerlijk. 
Al mijn collega’s kijken hier naar uit. Onze tuin is lekker 
begroeid waardoor we overal heerlijke plekjes kunnen 
vinden om te liggen. Dat vinden vooral mijn bange 
collega’s erg fijn. We hebben er ook weer een paar 
nieuwe collega’s bij maar die zijn nog zo vreselijk bang. 
Wat ik dan altijd doe is tegen ze miauwen en laten weten 
dat ze niet zo bang hoeven te zijn, maar ze geloven me 
nog niet. Ze komen van ver en woonden altijd buiten. 
Ze kregen wel eten van mensen maar hadden nooit een 
lekker warm mandje ergens binnen. Eén van de poezen 
heeft al wel wat tegen me gemiauwd. Ze miauwde dat ze 
had gehoord dat de mensen alles waar ze woonde kapot 
gingen maken. Snapt u dat nou?? Ik niet hoor.. Allemaal 
plekjes waar mensen en dieren wonen, gewoon kapot 
maken. En die mensen gaan natuurlijk wel ergens anders 
heen, maar wij katten niet. Wij blijven altijd op ons 
veilige eigen plekje. Maar ja... als ze dingen kapot gaan 
maken is het misschien maar beter dat ze er niet meer 
wonen.

Sinds kort woont er een nieuw meisje in ons verblijf 
en.... ik vind haar zó leuk!! Krijg er gewoon een beetje 
kriebels van in mijn buik. De eerste keer schrok ik wel 
hoor, toen ze uit haar mandje kwam. Weet u waarom? Ze 
heeft maar één achterpootje. Als ik kennis maak met een 
nieuwe collega schaam ik mij soms wel eens. U weet vast 
nog wel dat ik geen staart meer heb.. Maar gelukkig heb 
ik nog wel al mijn poten! Dit meisje niet. Ze heet Maggy 
en ik weet inmiddels van mijn personeel dat ze bijna 
dood is geweest. Wat een schrik. Gelukkig doet ze het nu 
heel goed en is ze net zo snel als mijn andere collega’s. Ik 
vind het best knap.
Ik ben blij met Maggy, want het geeft me een beetje 
afleiding. Ik heb u de laatste keer gemiauwd dat 
mijn grote vriend Ivar er niet meer is. Ik ben daar erg 
verdrietig van geweest. Maar nu is er nog wat gebeurd...  
Ik ben ook mijn allergrootste vriend Zorro kwijt. Wij 
waren echte maten. Zorro kon mijn andere collega’s 
vreselijk pesten, maar tegen mij was hij altijd lief. We 
sliepen samen en als ik naar buiten ging kwam hij altijd 
meteen achter me aan. Ik wist wel dat Zorro veel ouder 

was dan ik, maar ik was nog niet klaar om dag te zeggen. 
Ik zag dat hij vaak wilde drinken. Ook als het niet warm 
was. Hij had ook steeds minder zin in lekkere hapjes en 
werd magerder. Nou mogen veel van mijn collega’s wel 
wat dunner worden, maar niet zo hoor! Ik zag ook aan 
mijn personeel dat ze zich zorgen maakten. Hij kreeg 
vaak een extra hapje. Zorro was ook wel een rare hoor. 
Als mijn personeel hem een prikje wilde geven zodat hij 
zich beter ging voelen, rende hij weg. Ik snap wel dat het 
niet leuk is, maar ik weet dat ze ons alleen maar even 

pijn doen als het goed voor ons is. Heb dat ook tegen 
Zorro gemiauwd, maar ja....

Op een ochtend bleef hij liggen en wilde niks meer. Toen 
hebben ze hem bij mij weg gehaald en is hij niet meer 
terug gekomen. Ik wist even niet zo goed wat ik moest. 
Ik miste mijn vriend Zorro. Ik merk wel dat mijn collega’s 
die een beetje bang voor Zorro waren weer binnen 
durven te komen. Dat is fijn om te zien. Ons personeel 
zegt ook dat het een stuk minder vies bij ons is. Ja want 
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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

weet u... Zorro vond niks leuker om snel even een plasje 
te doen op een plek die ons personeel net had schoon 
gemaakt. Dan konden ze wel eens een beetje boos op 
hem worden. Maar ze konden ook vreselijk om hem 
lachen. Zorro had een tand die een beetje gek stond. 
Daardoor kon hij een heel gek gezicht trekken. Tja.. we 
missen die gekke kop allemaal.

Lieve mensen, ik ga weer lekker genieten van de zon. 
Komt u me weer eens opzoeken? Ik heb nog niet zo 
lang geleden best veel bezoek gehad. Dat was een 
gezellige dag waarbij er allemaal hele mooie bloemen 
buiten stonden. Maar als het buiten kouder gaat worden 
hebben we ook weer zo’n gezellig feest. Dus als u nog 
niet geweest bent dan beloof ik u bij deze een knuffel!

Tot gauw!!

Kopje van Dino



Een moment van rust bij Kat in Nood...

INbeeld


