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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 chronisch(e) 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)
Vrijwilligers
Anne- Marie van Loo is gastgezincoördinator, Tine Braakman heeft de website gemaakt
en onderhoudt de website. Jannie van Oort maakt kaarten en zorgt voor verkoop van de
kaarten. Mathilde Verniers is gastgezin.

Publiciteit
We hebben een facebook pagina gemaakt en er zijn verschillende persberichten
verstuurd. En we zijn actief op verschillende internet forums met de stichting. We
hebben een bijdrage van Dierenlot ontvangen voor het aanpassen van onze opvang.
De Specsavers winkel in Tiel spaart voor Stichting kansarme Dieren. Voor elk verkochte
bril of hoortoestel doneert de winkel een vast bedrag aan Stichting Specsavers Steunt.
De spaarronde loopt tot het eind van het jaar 2013.

Dieren in de opvang
Er is veel gebeurd in 2012 er zijn helaas twee katten overleden en er zijn twee nieuwe
katten in de opvang gekomen.
Bibi en Stoffel (diabeteskat) zijn helaas door ziekte overleden in 2012. En in augustus en
december zijn er nieuwe katten opgenomen. De andere katten Didi, Guusje, Vedder en
Stitoe zijn nog steeds in de opvang.
Vedder heeft ook een bewogen jaar achter de rug hij is genezen van de suikerziekte
maar zijn nierwaardes zijn verslechterd. Deze zomer heeft hij ook een fikse
darmontsteking overleefd dankzij de goede zorg van Mathilde en de dierenarts. Het is
een fragiele oude kater maar hij heeft het nog naar zijn zin en dat is het belangrijkste.
Als hij weer een terugval krijgt gaan we afscheid nemen van Vedder, dan is het mooi
geweest.
Guusje heeft ook gezondheidsproblemen erbij gekregen, het begon met een vervelende
blaasontsteking die met meerdere antibiotica kuren bestreden moest worden. Tijdens
een bezoekje aan de dierenarts kwamen we er achter dat ze aan het afvallen was in
combinatie met veel eten dus dat is niet goed. Ze blijkt verhoogde schilklier waardes te
hebben daar krijgt ze medicijnen voor tot op heden is dat nog niet helemaal onder
controle, dan weer te hoog dan weer te laag. Het is een poosje goed geweest maar bij de
laatste controle was het veel te laag dus moesten de medicijnen verminderen. Begin
volgend jaar (2013) moet ze weer voor controle. Tijdens het laatste dierenarts bezoek
zijn ook de nierwaardes nagekeken en die bleken te hoog te zijn, dus nierfalen. Dus
krijgt Guusje nu ook nierdieet. Gelukkig eet ze het goed.
Stitoe is geopereerd aan zijn oog ( verwijderd) en de vervelende cyste op zijn kop is
weggehaald. En het gaat erg goed met de oude baas. Geen last meer van het oog niet
meer oogdruppelen. Een hele opluchting voor Stitoe. Wel merk ik dat hij wat stram
wordt en last krijgt van zijn heupen.

Didi daar gaat het heel erg goed mee geen medische problemen alleen de andere katten
vind ze niet zo gezellig.
Poes is in augustus 2012 in de opvang gekomen. Ze is via een dierenvriend van een
andere dierenbescherming afdeling bij ons gekomen. De eigenaar kon niet meer voor
haar zorgen toen er diabetes geconstateerd werd en ze werd bij de dierenarts
aangeboden voor euthanasie. De dierenarts wou dit niet doen, maar er moest wel een
oplossing komen want de poes moet wel behandeld worden anders is euthanasie toch
de beste oplossing. Ze heeft contact gezocht met de dierenvriend en die heeft weer via
via contact gezocht met de stichting. Eigenlijk was het buiten ons gebied maar een
diabeteskat daar zijn we in gespecialiseerd dus hebben we haar opgenomen.
Haar diabetes was gelukkig snel onder controle. Na controle bij de dierenarts werd er
geconstateerd dat ze een gebitsreiniging moest ondergaan dat is in oktober gebeurd.
Gelukkig was het alleen maar tandsteen en had ze een gezond gebit hieronder.Verder
heeft ze een bult onder aan de buik dat is een breukje waarschijnlijk ten gevolge van
sterilisatie daar hoeft niet acuut wat aan gedaan te worden.
Het is een lieve poes die niet zo goed met andere katten overweg kan. Ze is dat niet
gewend hopelijk gaat dat met de tijd beter.
In december 2012 is er een nieuwe kater in de opvang gekomen, genaamd Droopy. Hij
is 15 jaar. Droopy is in de opvang gekomen omdat hij in huis plast. De eigenaar heeft er
alles aan gedaan om het op te lossen maar dat is niet gelukt. De situatie werd
onhoudbaar, daarom is hij hier komen wonen. De eigenaren betalen alle kosten en zijn
heel blij dat er een oplossing voor Droopy gevonden is.
Droopy is een stressgevoelige kat; als er iets moet gebeuren dan gaat het mis maar laat
je hem lekker zijn gang gaan dan is het een lieverd. Hij heeft wel enkele medische
problemen, zo is zijn rug pijnlijk en daar krijgt hij een pijnstiller voor. Waarschijnlijk is
hij ooit aangereden, daardoor mist hij ook een gedeelte van zijn staart. Ook heeft hij
verhoogde schildklierwaarden, daar krijgt hij ook medicijnen voor.
Droopy is al goed gewend hier in de opvang. Het gaat erg goed maar hij moet nog wel
wennen aan de andere katten. Dat gaat vast helemaal goed komen.
Welkom Droopy, we gaan goed voor je zorgen.
Stoffel is officieel in januari in de opvang van de stichting gekomen, zijn suikerziekte
was goed onder controle en hij had het echt naar zijn zin. Maar het heeft helaas niet
lang mogen duren. Hij is plotseling acuut ziek geworden. Op een röntgenfoto van zijn
longen was kanker te zien. Hij ging zo snel achteruit dat hij binnen een paar dagen is
ingeslapen.

Bibi is in februari ingeslapen ze had zwaar nierfalen en grote gebitsproblemen en omdat
ze niet makkelijk te behandelen was is er besloten om haar in te laten slapen om haar
verdere stress en lijden te besparen.
Financiën 2012 en begroting 2013
Inkomsten:

Uitgaven:

Saldo Bank
€
Giften
Donaties
Stoffelfonds
Huisvestingbijdrage Diversen
-

Totaal

1.907,78
2.302,60
494,10
375,00
360,00
243,70

---------------€
5.683,18

Dierenarts
Huisvesting/voer
Reiskosten
Heffingen
Diversen
Saldo Bank
Totaal

€ 2.851,02
- 1.250,88
- 147,40
- 104,83
83,78
- 1.245,27
----------------€ 5.683,18

Ondanks diverse operaties en dure diabeteskatten, en het 21% btw tarief hebben we het
jaar positief kunnen afsluiten. In deze financieel sobere tijden is het een hele klus om
gelden te verkrijgen. Ieder bedrag is zeer welkom en we hopen dat alle donateurs van
afgelopen jaar ons weer zullen steunen.
Stichting Dierenlot heeft ons blij gemaakt met een gift van € 250,00 voor het opknappen
van de kattenverblijven. Waarvoor onze dank.
Het Stoffelfonds voor de diabeteskatten is een dankbare inkomstenbron. Blijkbaar geeft
men graag aan een gericht doel.
De post diversen zijn vooral de inkomsten uit kaartverkoop gemaakt door Jannie van
Oort en Dia de Jonge.

Begroting 2013
Donaties
€ 2.000,00
Huisvestingbijdrage 660,00

Diversen
Tekort
Totaal

240,00
600,00
--------------€ 3.500,00

Dierenartsen
Huisvesting
Reiskosten
Heffingen
Diversen

€ 2.000,00
- 1200,00
- 100,00
- 100,00
- 100,00
-------------€ 3.500,00

In deze begroting is een tekort opgenomen omdat ook de grootste sponsor last heeft
van de crisis en moet gaan bezuinigen. Wij hebben dat al vernomen.
Dus het advies is voor de komende tijd actief achter subsidies aan te gaan en inkomsten
bronnen te zoeken.

