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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 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. Dit jaar zijn we afgeweken van deze beperking en hebben we
ook katten buiten het gebied aangenomen, deze katten hebben wel een baasje die de
kosten betaalt. Dat is wel een voorwaarde om van deze regel af te wijken.
Het bestuur
Het bestuur wordt gevormd door: Dia de Jonge (voorzitter en penningmeester per
juni 2013), Nette Diepeveen (penningmeester), Diana van Kruistum (secretaris)
In juni is Nette terug getreden als penningmeester en Jannie van Oort is toegetreden
als algemeen bestuurslid.
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 geen gastgezin meer omdat Vedder
helaas overleden is maar ze steunt ons nog wel financieel.

Publiciteit
We hebben een facebook pagina gemaakt en er zijn verschillende persberichten
verstuurd. Er is een groot artikel verschenen in een plaatselijk blaadje “Maurik
Rond”
In februari zijn we partner geworden van ZooPlus, een webwinkel; als mensen via
onze link artikelen bestellen krijgen we een gedeelte van het bestede bedrag. En we
zijn actief op verschillende internet forums met de stichting.
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
Van Vedder hebben we op 23 januari afscheid moeten nemen, tot groot verdriet van
Mathilde, zijn pleeggezin. Het ging niet meer hij was op, zijn nieren werkten niet
meer.
Guusje heeft een moeilijk jaar achter de rug: blaasproblemen, zwaar verkouden, een
schildklier die maar moeilijk onder controle te krijgen is. Maar we doen er alles aan
om deze lieve dame nog een goede tijd te geven. En dat gaat ook lukken zoals het
zich nu laat aanzien.
Met de oudste van de groep, Stitoe, gaat het heel goed; soms een beetje stram,
springen gaat wat moeilijker maar rennen kan hij nog als de beste.
Met Didi gaat het erg goed, ondanks haar leeftijd is ze graag buiten en slaapt heerlijk
op haar divan. Deze winter is ze ook flink verkouden geweest maar dankzij een
antibiotica kuurtje was ze snel weer opgeknapt.
Droopy heeft ook een moeilijke periode gehad: hij wilde niet eten (misselijk, pijn in
de maag) en daardoor kreeg hij zijn medicijnen ook niet voor de pijn in zijn rug en de
pijnlijke bek. Maar voor Droopy was de truc Nutri plus een pasta die hij erg lekker
vond en daar gingen de medicijnen in. Het gaat nu weer prima met hem.
In augustus kwam Rocky in de opvang, hij heeft suikerziekte. Het gaat erg goed met
Rocky, hij is goed in gewicht aangekomen en zijn suiker is onder controle.
In september kwam Loesje in de opvang. Loes had wat aanpassingsproblemen en
was erg bang voor de andere katten maar dat is gelukkig over. Het is een lieve poes
die graag aandacht wil.
En dan is er nog Pinto, die kwam in oktober. Hij is een ex –suikerkat, hij krijgt nog
wel dieetvoer en we moeten hem wel in de gaten houden dat de suiker niet weer
terug komt. Pinto heeft een grote hobby en dat is eten...

Met Poes gaat het nog steeds erg goed, haar suiker is onder controle.
Opvang
In de zomer is de vloer van de opvang geverfd en is alles goed schoongemaakt en
opgeknapt.

Financiën 2013
2013
Inkomsten

Uitgaven

Saldo Bank
1245,27
Giften / Donaties
1884,83
Stoffelfonds
252,00
Huisvestingsbijdrage*1706,31
Diversen
125,00
Verkoop Artikelen
223,03
----------Totaal
5436,44

Dierenarts/ Medicijnen
Huisvesting en voer
Reiskosten
Diversen
Saldo bank

1694,65
1876,50
35,00
142,18
1688,20
------------5436,44

*Bij de huisvestingsbijdrage voor eigenaren zitten ook de kosten van eventuele medicijnen
die de kat gebruikt.
We hebben het jaar afgesloten met een “winst” van 442,73 Euro omdat er weinig dierenarts
kosten geweest zijn van de katten zonder eigenaar. De nieuwe katten die in de opvang zijn
gekomen hebben allemaal een baas die de kosten betaald.
Begroting 2014
Inkomen
Huisvesting bijdrage
Giften/ Donaties *
Stoffelfonds
Verkoop artikelen
Diversen
Totaal

Uitgaven
2700,00
3000,00
250,00
200,00
100,00
--------6250,00

* inclusief eenmalige gift van Specsavers

Dierenarts/ medicijnen
Huisvesting en voer
Reiskosten
Diversen
Naar spaarrekening
Totaal

2000,00
2500,00
100,00
200,00
1450,00
-----------6250,00

