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Algemeen
De aanleiding voor het oprichten van de Stichting Kansarme Dieren (januari 2011) was
de moeilijke situatie van vooral oudere en/of chronische zieke katten (en andere dieren)
waar de eigenaar niet meer voor kan (of wil) zorgen. De ervaring leert dat dergelijke
katten het in een asiel erg zwaar hebben, het is voor een oudere kat moeilijk om zich
aan te passen aan een nieuwe situatie, het leven in een groep met katten in een
beperkte ruimte. Ook is een asiel niet bedoeld voor permanente opvang.
Natuurlijk geldt dit niet alleen voor katten maar voor alle huisdieren. De Stichting
Kansarme Dieren wil zich daarom in de toekomst ook op andere dieren gaan richten.
Omdat de oprichters van de stichting veel ervaring hebben met katten is er voor
gekozen om hiermee te beginnen.
De stichting beperkt zich voorlopig tot de gemeenten Buren en Tiel. Dit is helaas
noodzakelijk om als beginnende kleine stichting niet meteen aanvragen uit heel
Nederland te krijgen.
Er is een kleinschalige opvang gerealiseerd en er wordt gewerkt met gastgezinnen om
de katten op te vangen.

Het bestuur
Het bestuur wordt gevormd door: Dia de Jonge (voorzitter), Nette Diepeveen
(penningmeester), Diana van Kruistum (secretaris)

Publiciteit
Er is een website gemaakt en een folder. Er zijn 4 persberichten gemaakt welke
allemaal zijn gepubliceerd in de plaatselijk kranten. Er is een radio-interview geweest bij
radio Gelderlander en TV Gelderland heeft opnames gemaakt over de stichting. Er is
een artikel geplaatst in het tijdschrift “Hart voor Dieren”.

Dieren in de opvang
Bij de oprichting van de stichting waren er al 2 katten in de opvang.
Guusje
In september 2010 is Guusje in de opvang gekomen. Guusje is een poes van 10 jaar
met een incontinentie probleem (als gevolg van een aanrijding). Daardoor kan ze niet
meer in een woonhuis wonen. Guusje logeert daarom permanent in de opvang, haar
eigenaar betaald alle kosten.
Didi
Medio 2010 is Didi in de opvang gekomen, haar voormalige eigenaar heeft haar
overgedragen aan de stichting. Didi is een poes van ruim 10 jaar die werd aangeboden
bij de dierenarts voor euthanasie i.v.m. plassen in huis.

Vedder
In juni is Vedder in de opvang gekomen, zijn voormalige eigenaar heeft hem
overgedragen aan de stichting. De reden was dat de eigenaar ernstig ziek was, hij is
inmiddels overleden. Vedder is 15 jaar en erg eenkennig dus het asiel was geen optie.
Hij is naar een gastgezin gegaan. In september begon Vedder te kwakkelen met zijn
gezondheid, hij is geopereerd aan zijn gebit en heeft daarna nierfalen gekregen. Na 4
dagen bij de dierenarts aan het infuus gelegen te hebben ging het weer goed. Kort
daarna bleek Vedder ook suikerziekte ontwikkeld te hebben dus nu moet Vedder 2 x
daags insuline injecties krijgen. Dat vraagt nogal wat van het gastgezin maar dat gaat
allemaal goed.

Bibi
In oktober is Bibi in de opvang gekomen, haar voormalige eigenaar heeft haar
overgedragen aan de stichting. Bibi werd voor euthanasie aangeboden bij dierenarts
omdat haar eigenaar wilde gaan reizen en omdat ze verhaarde. Bibi is 13 jaar en schuw
dus het dierenasiel was geen optie. Ze woont bij Nette, de pennigmeester.

Stitoe
In december is Stitoe in de opvang gekomen, zijn voormalige eigenaar heeft hem
overgedragen aan de stichting. Stitoe is 15 jaar en plaste en poepte in huis (volgens de
eigenaar) en heeft een glaucoom oog. De eigenaar had geen geld om de kat te laten
opereren door de dierenarts. Het dierenasiel is geen optie (mede) vanwege

plaatsgebrek en omdat het een oudere kat is met een plasprobleem. Stitoe zit in de
opvang en wordt behandeld aan zijn glaucoom oog door 3 x daags 2 soorten
oogdruppels te geven. Stitoe heeft ook een cyste op zijn kop die verwijderd zal moeten
worden. Wellicht wordt dan ook zijn oog eruit gehaald. Stitoe doet alles netjes op de
kattenbak maar is een beetje bang. Hij heeft het erg naar zijn zin in de opvang en ligt
graag buiten in de zon.

Financiën
Naast de dagelijkse kosten van voer, grit en opvang (ruimte, verwarming, verlichting,
enz.) zijn vooral de dierenartskosten een behoorlijke aanslag op de beperkte middelen.
Vedder is bijvoorbeeld 6 keer bij de dierenarts geweest wat in totaal ongeveer
€ 1500,00 heeft gekost. Daarnaast zijn er de kosten van dieetvoer voor zijn nieren,
insuline voor zijn suikerziekte met bijbehorende spuiten en testmateriaal.

Verslag van Baten en Kosten over 2011.
Inkomsten

Uitgaven

Startdonatie

€ 3000,00

Dierenarts

€ 1555,16

Donaties

-

462,90

Huisvesting/voer

-

587,09

Huisvestingskosten -

320,00

Reiskosten

-

58,00

Afstandsbijdrage

-

582,00

Heffingen

-

73,46

Diversen

-

166,00

Diversen

-

349,41

--------------€ 2623,12
Banksaldo
Totaal

---------------€ 4.530,90

Enige toelichting op de gehanteerde kosten posten:
Bij de inkomsten:

Totaal

- 1907,78
---------------€ 4.530,90

De post huisvestingskosten is de bijdrage van de eigenaren die niet meer voor hun kat
kunnen zorgen maar er wel voor betalen.
Afstandsbijdrage is het eenmalige bedrag dat de eigenaar betaald.
Diversen is de verkoop van kaarten.
Bij de uitgaven:
Dierenarts: dit zijn alleen de medische kosten.
Huisvesting: voer ook medicinaal en grit.
Heffingen zijn onvermijdbare kosten. Ze worden opgelegd door KvK en de bank.
De post diversen bij uitgaven is dit jaar hoog omdat de oprichtingsacte daar onder valt
en de inkoop van de kaarten.

Begroting 2012
Donaties

€ 2.300,00

Huisvestingskosten Afstandskosten

Diversen
Totaal

-

-

350,00
?

150,00
-------------€ 2.800,00

Dierenartsen

€ 1.600,00

Huisvesting

-

900,00

Reiskosten

-

100,00

Heffingen

-

75,00

Diversen

125,00
--------------€ 2.800,00

Totaal

