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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 en het leven in een groep
met katten in een beperkte ruimte. Ook is een asiel niet bedoeld voor permanente
opvang.
Het bestuur
Het bestuur wordt gevormd door: Dia de Jonge (voorzitter en penningmeester ),
Saskia London (secretaris) en Jannie van Oort (algemeen bestuurslid).
Publiciteit
De Facebook pagina's “Stichting Kansarme Dieren” en “Red een Suikerkat” hebben
heel veel positieve reacties opgeleverd. We hebben inmiddels al meer dan 600 likes.
We krijgen veel steun, dat kan zijn financieel of goederen, via deze pagina's. We
hebben dit jaar ook veel brokken en spuiten en testmateriaal via Stichting
DierenDonatie.nl, een crowdfunding platform gekregen.
Dieren in de opvang
Het was een heftig jaar. We hebben 8 katten in moeten laten slapen, in januari Sjakie
en Bozo, in april Stitoe, in juli Copper, in augustus Loesje, in oktober Ebbe en Zeus,
en in november Shira.
Er zijn ook nieuwe katten gekomen: Dikkie eind 2017 via particulieren en Pien in
december 2017 van Dierenasiel Zeist. Shira en Zeus van particulieren.
Casper en Sjimmie zijn geplaatst en hebben een heel goed huis gevonden.
Acties
Van de Zooplus bestellingen hebben we via onze link 365,46 euro verdiend.
We hebben een aantal eigenaren die betalen voor de opvang van hun kat en een
aantal donateurs die ons maandelijks ondersteunen.
Op de landelijke dag van Dierenlot in november zijn we in de prijzen gevallen en
mochten het mooie bedrag van 5000 euro in ontvangst nemen. Dit komt heel goed
uit, want in 2017 waren de dierenartskosten 10.000 euro!
Verder helpt Dierendonatie ons een paar keer per jaar aan korte doneeracties, zoals
spuiten voor onze Diabeteskatten of speciaal voer. Rond dierendag en Pasen starten
wijzelf een doneeractie. Ook krijgen we regelmatig van particulieren giften, dan
wordt er weer onverwachts een pakketje bezorgd met voer, mandjes enz. of sturen
mensen hun spuiten en andere spullen voor diabeteskatten naar ons op als hun
eigen kat is overleden.
Nieuwsbrief
Twee keer per jaar brengen wij een nieuwsbrief uit, waarin we het wel en wee van
onze katten en acties delen.
We hebben in december onze nieuwsbrief weer uit kunnen geven, deze is te vinden
op de website.

Financiën
2017 inkomsten
Banksaldo jan 2017
Giften en donaties
Huisvesting en medicijnen
Stoffelfonds

1966,03
11126,05
6373,65
80,00

totaal

19545,73

2017 uitgaven
Dierenarts kosten
Huisvesting en voer
Diversen
Banksaldo dec 2017

10229,43
4148,23
648,68
4519,39

Totaal

19545,73

Begroting 2018
Inkomsten
Giften en donaties
Huisvesting en medicijnen
totaal

6500,00
6000,00
12500,00

Uitgaven
Dierenartskosten
Huisvesting en voer
Diversen
Totaal

8000,00
4000,00
500,00
12500,00

