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Stoffel, de 1ste diabeteskat: hoe het allemaal begon 

Stoffel is het symbool voor onze Stichting.  

Stoffel was een erg lieve zwart/witte kater van ongeveer 10 jaar oud. Hij werd in juni 2011 gevonden 

in Eck en Wiel, meer dood dan levend. Hij woog nog maar 3 kg en dat voor een volwassen kater....... 

Na verschillende keren bij de dierenarts behandeld te zijn (met spoed aan het infuus tegen uitdroging) 

bleek hij suikerziekte te hebben. De suikerziekte was goed onder controle en hij had het prima naar 

zijn zin, maar helaas werd een andere ziekte (kanker) hem fataal.  

 

Onze opvang is 
kleinschalig en 
onze middelen zijn 
beperkt, vandaar 
dat we op dit 
moment helaas 
genoodzaakt zijn 
een wachtlijst te 
hanteren. 
Natuurlijk doen we 
er, binnen onze 
mogelijkheden, 
alles aan om 
zoveel mogelijk 
dieren te helpen. 
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         mei 2018 
Lieve lezer, 
 
We zijn blij u weer een nieuwsbrief te kunnen sturen met daarin de 
wetenswaardigheden van het eerste seizoen in 2018. 

We wensen u veel leesplezier! 

Dia, Saskia en Jannie 

 

Laatst bijgekomen bewoners 

Daantje 
8 februari 2018 

Lees hieronder het berichtje van Dia. 

Er is weer een nieuwe Diabeteskat in de opvang 
gekomen. Hij heet Daantje en komt van dierenasiel 
Leerdam, waar Denver ook vandaan komt. Hij is nog 
jong, ongeveer 5 jaar, het is een schat van een kater. 
Welkom Daantje, we gaan goed voor je zorgen. 

Boris 
Begin februari 2018 

Lees hieronder het berichtje van Dia. 

Er is weer een nieuwe Diabeteskat in de opvang 
gekomen, vorige week kreeg ik een noodoproep van 
een dierenartsassistente. Het gaat om een jonge kat 
met diabetes, die met een koop van een huis is 
overgegaan naar de huidige eigenaar. Boris is graag 
buiten, dus blijft soms dagen weg ( lekker eten en 
slapen bij andere mensen blijkt later). Sinds een paar 
maanden is Boris aan het afvallen, de dierenarts 
denkt aan stress nieuwe eigenaar..enz . Maar het 
afvallen gaat de laatste maand wel erg snel..1kg .. 
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Bij de dierenarts kwamen ze er achter dat hij een hoog suiker had, de fructosamine was ook 
verhoogd, niet veel maar toch hoog.  

 En toen begon het problematisch te worden, de nieuwe eigenaar ziet geen kans om hem te 
behandelen, ook door zijn vrije leven. Dierenasiel wil hem niet opnemen, maar wat nu....en 
dan is er Stichting Kansarme Dieren. Iedereen blij, vooral de nieuwe eigenaar, die gek is op 
de kat en ook alleen maar het beste wil voor Boris. 

 Dus welkom Boris, we gaan ons best doen om je weer beter te maken. Het zal een tijd duren 
voordat je weer de oude bent, maar we gaan er weer voor. 

Mees 
Begin april 2018 

Lees hieronder het berichtje van Dia. 

Sinds een paar weken hebben we Mees in de opvang, het 
was een noodgeval, en daar hebben we altijd een plekje 
voor. Zie hieronder het verhaal van de ontzettend lieve 
Mees.  

Mag ik mijzelf voorstellen. Mijn naam is Mees. Ik ben een 
senior rode kater van ongeveer 14 jaar en dringend op zoek 
naar een huisje waar ik de laatste jaren mag gaan wonen. Ik 
ben in deze opvang terecht gekomen, omdat een andere 
opvang mij niet wilde om mijn leeftijd. Toen werd de 
dierenambulance gebeld om mij naar de dierenarts te 
brengen om te euthanaseren.  Dat vonden de medewerkers te ver gaan, dus hebben zij deze 
opvang gebeld. 

Nou ik ben voor mijn leeftijd nog gezond.  Mag graag rennen en spelen, ben ontzettend 
sociaal en vind het fijn om geaaid te worden. Ben graag binnen, maar vindt het buiten ook 

wel leuk.  Ik kan heel goed bij andere katten 
en bij oudere kinderen. 

  

 

En gelukkig is Mees 17 april 2018 geplaatst 
bij de medewerkster van de 
Dierenambulance die hem had opgehaald! 
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In memoriam 

 

Pien 
In de opvang gekomen op 23 december 2017 

Lees hieronder het berichtje van Dia. 

En hier is Pien, ze is nieuw in de opvang. Ze komt van Dierenasiel 
Zeist en ze heeft diabetes. Ze hebben een jaar voor haar gezorgd, 
wat niet mee valt in een dierenasiel. Het is tot nu toe niet gelukt 
om haar te plaatsen, maar we gaan gewoon door op zoek naar 

een nieuw baasje. Ze is mooi, maar ze heeft karakter 😏.  We 
gaan goed voor haar zorgen en wie weet vinden we een baasje 
voor haar. 

15 januari 2018 

Gisteren is Pien naar onze eigen dierenarts geweest, ik merkte 
dat ze pijn heeft. Er is een echo gemaakt en ze heeft een vergrote 
lever en de lever is erg wit, dit wijst op leververvetting. Dus heeft 
ze nu cerenia tegen de misselijkheid en onsior als pijnstilling en 
we moeten haar dwangvoeren, net zolang totdat ze weer zelf 

gaat eten. Gelukkig laat ze het goed toe, we gaan er weer voor, na alles wat je hebt door 
gemaakt, mag dit niet het einde zijn. 

23 januari 2018 

Vandaag weer met Pien bij de dierenarts geweest voor bloedonderzoek, suikergehalte en de 
mineralen. Suiker was heel mooi bss 8.2, dat was eerst 23. En ze was aangekomen in gewicht 
van 3,5 naar 3,9 kg in 1 week, maar ze heeft kalium tekort, dus krijgt ze infuus met kalium en 
3 dagen kalium door het eten. Volgende week weer bloedonderzoek. Jammer genoeg is ze 
ook nog flink verkouden geworden, dus krijgt ze neusdruppels en antibiotica. Hopelijk knapt 
ze wat op door de medicijnen en kalium, duimen maar... 

24 januari 2018 

Helaas heb ik Pien woensdagavond moeten laten inslapen, ze ging opeens heel erg achteruit. 
Ze werd slap en kreeg het benauwd. Ze ging in shock en bij de dierenarts hebben ze nog 
geprobeerd om haar te redden, maar dat is niet gelukt. Lieve , pittige Pien, het heeft niet zo 
mogen zijn, vaarwel mooie meid. 
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Bauke 
Op 7 maart 2018 is Bauke ingeslapen. 

Lees hieronder het berichtje van Dia. 

Lieve, lieve Bauke, ik heb je vanmorgen moeten laten 

gaan. Opeens was het genoeg geweest, je had veel pijn. 

Gisteren was er nog niets aan de hand, je hebt nog lekker 

gegeten en je was nog lekker buiten in de ren. Maar 

vanmorgen was het helemaal mis, en omdat je al zoveel 

gezondheidsproblemen had (suiker, FIV, blaasproblemen, 

senior) was het genoeg geweest. Ik heb bijna 2 jaar voor 

je mogen zorgen, nu geen pijn meer, ik zal je missen lieve 

vent. 

 

 

 

Geplaatste katten update 
 

 

 

Casper 

Kijk nu eens: prins Casper, het gaat heel goed met hem. Wat 
heb je toch een geluk gehad Casper, dat we je van straat 
hebben gehaald en dat je hier terecht bent gekomen. 
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Sjimmie  

Een berichtje van Erik te Winkel: 

Met Sjimmie gaat het erg goed. Hij komt eigenlijk 
altijd bij me zitten als ik even rustig  in de stoel zit en 
slaapt ook bij mij op bed. Hij heeft zo zijn vaste 
plekjes waar hij zich soms terugtrekt, maar eigenlijk 
niet in de krabpaal die jij hebt meegegeven, daar heb 
ik hem nog niets mee zien doen of in zien liggen. Hij is 
echt heel gevoelig, als het wat te druk is met de 
jongens of andere mensen die over de vloer komen is 
hij weg. Maar bij de jongens of soms bij andere 
mensen komt hij ook rustig eens even kijken en om 
aandacht vragen. Erg gezellig met hem. 

 

Denver 

Kijk eens wie we daar hebben Denver. Ik ben bij hem op 
bezoek geweest, hij leeft alweer anderhalf jaar bij zijn 
nieuw baasje. Helaas is zijn suiker terug en is de 
behandeling weer gestart. Ik heb voor gedaan hoe je zelf 
de bloedsuiker kan meten. Gelukkig kan en wil zijn nieuwe 
baasje hem behandelen en in de vakantie komt hij hier 
logeren. Het gaat helemaal weer goed komen en we 
hopen dat hij weer snel van het suiker af is. 

 

 

Baasje gezocht 

Tommie  

Hij is een gezonde lieve kater van 9 jaar jong. Hij heeft 
suikerziekte gehad, maar is genezen. Hij moet wel 
speciale voer met minder koolhydraten blijven eten, dan 
is het onder controle. 
Hij wil wel in de groep de baas spelen, zowel naar andere 
katten als de grote baas. Daarom is het fijn als hij een 
ervaren baas vindt die hem kan corrigeren. Hij kan met 

andere katten als ze niet te dominant zijn. Hij is graag buiten in de tuin als die afgesloten is. 
Hij is ingeënt, ontwormt en gechipt. Wie komt hem halen? 
Voor eventuele vragen of als u hem wil bezoeken even bellen naar Dia tel 06-24900533 
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Bestellingen bij Zooplus 

 

Bestel je wel eens bij Zooplus? Je kunt ons dan helpen door via onze link 

(button Shoppen boven aan de pagina) te bestellen. Wij krijgen een 

percentage van je bestede bedrag en het kost je niets. Wij hebben de 

volgende bedrag mogen ontvangen. 

   Januari  39,99 euro 

   Februari 23,02 euro 

   Maart  39,46 euro 

   April  25,06 euro 

Super bedankt! 

 

 

Donaties (een greep uit …….)  

Privé donatie van “Sinterklaas” (Loes van Zijl)  

Er kwam een pakje met wasbare 

zachte mandjes, zachte kleedjes en heerlijk eten (2 stangen 

Almo nature blikjes kippen borst). 

 

Privé donatie 2 januari 2018 

Pakje gekregen van 

een vrouw van 

diabetesforum, omdat 

haar kat naar Lantus 

insuline overgaat en 

deze spuiten niet 

meer kan gebruiken. 

 

 

Goed nieuws! 
Via de Sociale 
Media en het 
diabetesforum 
krijgen we veel 
steun en onze 
"aanhang" groeit 
gestaag. 
Dit is natuurlijk 
heel positief en we 
zijn hier erg blij 
mee! 
We hebben inmiddels 
al bijna 700 likes! 

Sociale media 
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Dierendonatie  

Dierenlotdag november 2017 

*Meet & Greet* Berichtje van Dierendonatie 

 De vrijwilligers van de stichtingen die bij ons 

projecten aanmelden zijn vaak nieuwsgierig wie 

wij zijn, en wij natuurlijk ook naar hen. Dus als we 

ze ontmoeten, maken we graag een 'meet & 

greet'-foto. Ook superleuk voor de donateurs om 

te zien wie zij helpen :) ! 

Deze keer: Jacqueline van Stichting Knarrekat en Dia en Saskia van Stichting Kansarme 

Dieren met 'onze' Danielle. Beide opvangen helpen onder andere katten met diabetes en 

daarvoor hebben de donateurs al meerdere keren teststrips, insulinespuiten en speciaal 

voer bij elkaar gespaard! 

Dierendonatie 22 december 2017 Project Weegschaal 

*Donateurs bedankt: de diabeteskatten hebben 

een weegschaal!* 

 Pinto zit alvast op de weegschaal en Hannie wacht 

op haar beurt. Meteen goed in gebruik genomen 

dus! Bij Stichting Kansarme Dieren zitten oudere 

katten en diabeteskatten en die hebben een groter 

risico om ziek te worden. Bijvoorbeeld schildklier- 

of darmproblemen. Als ze afvallen kan dat een 

teken zijn dat er wat aan de hand is. Meestal gaat 

het gewichtsverlies langzaam en hebben de 

vrijwilligers niet snel door dat het gebeurt, omdat het vaak pas zichtbaar wordt als ze al veel 

gewicht zijn verloren. Daarom wilden ze graag een weegschaal om de katten regelmatig te 

kunnen wegen en zo het gewicht goed in de gaten te houden. Daarmee kunnen ze afvallen 

voorkomen of eerder ingrijpen. De donateurs hebben deze weegschaal snel bij elkaar 

gespaard. Bedankt!! 

 

Teststrips van Margreet van der Wouden 
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Stichting Dierenlot December 

19 december 2017 samen met Stichting Beertje 

 

 

 

Wij mochten donderdag 21 december 

tussen 13.00 en 15.00 uur diervoer 

voor onze katten ophalen bij Stichting 

DierenLot in Arkel, een deel was voor 

ons en een deel voor Stichting 

Beertje. De gang ligt vol met zakken 

brokken, we kunnen weer even 

vooruit! 

 

 

Brenda van Laar van Zwerfkatten Boxtel (Zooplus punten) 

Zwerfkatten Boxtel kwam in het najaar in aanmerking voor de 

donatie van de Zooplus bonuspunten. Dat leverde zoveel 

spullen op dat een deel onze kant op kwam. 

Op de foto Brenda van Stichting 

Zwerfkat Boxtel en Dia van 

Stichting Kansarme Dieren met 

alle spullen die we gekregen 

hebben. Veel eten, mandjes en 

mooie krabpalen. 

 

Sjoerd, Tommie en Daantje 

hebben de nieuwe krabpaal goed 

gekeurd. Deze hebben we ook gekregen van Stichting Zwerfkat 

Boxtel heel erg bedankt!!  
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Spuiten 

Als afsluiting van het 

jaar 2017 zijn we nog 

een project gestart 

bij DierenDonatie.nl . 

Insuline spuitjes deze 

keer, en in maart 

2018 zijn  de spuiten zijn aangekomen.  Poes, Daantje en 

Joost zijn er erg blij mee. Met deze 10 dozen kunnen we 

met 8 diabeteskatten weer een tijd vooruit. Heel erg 

bedankt DierenDonatie.nl en lieve donateurs. 

 

 

Privé donatie januari 2018  

Donatie van Angelica Scheffer 

Op 22 januari 2018 een pakje gekregen met medicatie voor 

katten met jeukklachten (Atopica) , omdat haar poes helaas 

is overleden. 

Privé donatie februari 2018  

 

 

 

Loes (en Bert) van Zijl heeft een pakje voor Valentijnsdag 

gemaakt.  
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Privé donatie maart 2018 

Gisteren dit pakket gekregen van Anouk, haar lieve 

diabeteskat Sjimmie is overleden. En deze spullen had 

ze nog over. Heel erg bedankt Anouk en veel sterkte 

met het verlies van Sjimmie. 

 

 

 

Specsavers Tiel  

Februari 2018 

Weten jullie nog dat we eind 2016 jullie 

gevraagd hebben om op ons te stemmen? En 

dat hebben jullie ook massaal gedaan en 

hebben we gewonnen om in 2017 de 

spaaractie voor klanten van Specsavers te 

worden. En kijk hier het resultaat na een jaar 

sparen door Specsavers in Tiel hebben we dit 
gekregen.  

1.131,20 euro!! 

Iedereen heel erg bedankt, het opknappen van de buitenren is weer een stapje dichterbij. 

Donatie van het Diabetesforum 

 

 

In april 2018 stuurde 

Jennie een doos met 

Felixzakjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is voor onze stichting 

niet eenvoudig om het 

financiële plaatje telkens 

weer rond te krijgen. De 

kosten, en dan met name de 

dierenartskosten, zijn hoog. 

We hebben dringend meer 

adoptanten en donateurs 

nodig. Ook kleine bedragen 
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Acties 

 
 
Paasactie 2018 
Omdat het Pasen was, wilden we een doneeractie 
opzetten. Daantje (onze jongste van 5 jaar) heeft het 
gevraagd: 
 
Ei ei ei 
Wie maakt ons blij 
Met zakjes Felix natvoer erbij 
 
De katjes smikkelen van Felix natvoer.  
4 zakjes kosten bijna 2 euro. 
Doen jullie mee en wil je 2 euro doneren? 
 

 

 

Eindstand Paasdoneeractie Felix zakjes 

 

 

Fantastisch bedrag is er elkaar 

gedoneerd, namelijk 280,50 euro. 

Namens alle katten zegt Jip en 

zeggen wij hartelijk dank. 

Dat zijn 880 zakjes, omdat we 

bestellen via Zooplus. Dat is smullen! 
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Landelijk Congres Dierenlot 21 april 2018 

 

Dia en Saskia (Jannie was helaas ziek) hebben deze dag voor 

vrijwilligers bezocht en aan verschillende workshops 

deelgenomen. Het was een leerzame en ook gezellige dag, 

waarbij heel veel vrijwilligers uit het hele land voor 1 dag in 

de watten worden gelegd en waar we kunnen netwerken. 
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Bedankt voor 
het 
lezen van 
onze 
nieuwsbrief! 
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