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Stoffel  

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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        december 2017 
Lieve lezer, 
 
We zijn blij u weer een nieuwsbrief te kunnen sturen met daarin de 
wetenswaardigheden van het afgelopen half jaar van 2017. 
In augustus heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. 
Saskia London heeft de plaats als secretaris overgenomen van Diana 
van Kruistum. Diana: hartelijk bedankt voor je bijdrage aan onze 
Stichting! 

We wensen u veel leesplezier! 

Dia, Saskia en Jannie 

 

 

Laatst bijgekomen bewoners 

Sjimmie 

Sjimmie, een super lieve kater, heeft jaren door de buurt 
gezworven, nadat hij was achter gelaten na het verhuizen van zijn 
baasje. Toen ik hier kwam wonen wist hij al gauw waar hij moest 
zijn voor eten en hulp. Hij leeft nu al weer sinds 2016 lekker warm 
en veilig in de opvang.  

Amor                                                                

Amor leefde al jaren op straat in 

België toen hij werd gered van 

euthanasie. Hij was er erg slecht aan toe en bleek suikerziekte 

te hebben. Amor is in september 2016 bij ons gekomen en 

mag voor altijd blijven. Hij moest gecastreerd worden en ook 

zijn gebit moest in orde gemaakt worden, alles is getrokken. 

De oren waren vol met oorsmeer en zijn schoongespoeld. Hij 

werd  ook gelijk gecastreerd en gekamd. Verder is hij gezond,  

hart en longen zijn goed.  Alles is in één keer gedaan, dan 

hoefde hij maar één keer onder narcose. We zijn heel wat maanden verder en het gaat nu 

heel goed met Amor.  
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 Dikkie 

Dikkie is nieuw in de opvang gekomen in 2017. Hij is net op tijd door 

lieve buurvrouwen gered van DE spuit.                                                                                                               

Bij het bezoek naar de dierenarts bleek dat hij last heeft van zijn 

schildklier en van zijn longen. Ze gaan de nieren en lever in de gaten 

houden. Maar we hebben goede hoop. Hij eet weer goed en is zelfs al 

naar buiten geweest en heeft met de andere katten kennisgemaakt. 

Hij wordt geschat op 12 jaar of iets ouder, dus kan nog wel een 

poosje gezellig samenwonen.            

 

 

 

 

Geplaatst 

Casper heeft op 30 augustus 2017 een nieuw huisje gevonden bij hele lieve mensen.  

Casper is in april 2016 bij ons gekomen. Hij kwam zo nu en 

dan eens een hapje bij ons eten en het viel ons op dat hij er 

slecht uit ging zien. Na een aantal vangpogingen kregen we 

hem te pakken en hebben we hem naar het dierenasiel in 

Tiel gebracht. Hij had een flink abces, veel teken en vlooien 

en hij werd positief getest op kattenaids. In het asiel is hij 

verzorgd en gecastreerd en vervolgens is hij bij ons in de 

opvang komen wonen. Casper is een hele lieve en 

aanhankelijke vent en hij heeft zich snel aangepast aan de 

andere katten en een rustig hondje. Casper is behalve zijn 

kattenaidsbesmetting gezond en nog jong. Geschatte leeftijd 

6 jaar daarom zoeken we een nieuw huis voor hem. Met wel 

een voorwaarde hij mag nooit vrij buiten lopen een 

afgesloten tuin stelt hij wel op prijs.  
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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 

 

In memoriam 
Het was een moeilijk jaar, waar we tot ons grote verdriet 8 katten hebben moeten laten 

inslapen. 

Sjakie en Bozo zijn in januari 2017 ingeslapen                                                                

                           

Stitoe is 10 april 2017 ingeslapen 

Afscheidsberichtje van Dia:  

Vaarwel Stitoe lieve, lieve kanjer, maandag heb ik je 
moeten laten inslapen. Ondanks de medicatie bleef 
je het benauwd hebben. Je was één van de eerste 
opvangkatten,  6 jaar heb ik voor je mogen zorgen en 
je bent ruim 20 jaar geworden. Nooit meer je zachte 
mauwtje als je honger had of een knuffel wou en 
achter me aan drentelen....ik zal je missen. 
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18 juli 2017 is Copper ingeslapen  

Afscheidsberichtje van Dia:  

Vaarwel lieve Copper, dinsdag heb ik je laten 

gaan, je wou niet meer eten en je was niet 

lekker. De nierwaardes waren nog verder 

gestegen,  het was tijd. Ik zal je missen, 4 jaar 

heb ik voor je mogen zorgen, nu ga je terug naar 

je geboorteland.                                                                            

Het urntje van Copper is 15 oktober 2017 
opgehaald door de eigenaar, hij was even in 
Nederland . Coppers laatste reis gaat beginnen naar haar geboortegrond Zuid-Afrika. 
Vaarwel Copper. 

 

24 augustus 2017 is Loesje ingeslapen 

Afscheidsberichtje van Dia:  

Vaarwel lieve, lieve Loesje, de laatste maanden zat het niet mee, je 
werd blind. Daarom was je niet meer gelukkig in de opvang bij de 
andere katten en verhuisde je naar de privé vertrekken. Daar was je 
al snel gewend en was je weer happy. Tot een paar dagen geleden, 
je raakte steeds meer in de war en je had geen rust meer: steeds 
lopen, niet eten. Het was goed mis. Gisteren zijn we naar de 
dierenarts gegaan en heb je rust gekregen. Het is mooi geweest, je 
bent 16 jaar geworden en je hebt een goed leven gehad. Helaas door 
je baasjes in de steek gelaten, maar niet door ons. 

 

 

8 oktober 2017 is Ebbe ingeslapen 

Ebbe was een prachtige mooie zwarte poes van 11 
jaar met diabetes, in november 2016 in de opvang 
gekomen. Haar baasjes waren niet in de gelegenheid 
om de suiker te behandelen. Lees hier het 
afscheidsberichtje van Dia. 
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Vaarwel lieve Ebbe, ik heb je vrijdag 8 oktober 2017 moeten laten inslapen. Je was al een 
paar weken ziek: eerst weinig eten en toen niet meer eten. Bloedonderzoek wees uit dat er 
ergens een ontsteking was, dus werd een antibiotica kuur gestart. Eerst knapte je wat op en 
je begon weer wat te eten. Maar dat duurde niet lang. De dierenarts heeft een echo 
gemaakt en toen bleek dat je vocht in de borstholte en buik had. Dat is geen goed teken, 
maar we gaven je nog een kans: nog een antibiotica erbij en als laatste redmiddel prednison. 
Maar je werd passief en kreeg het benauwd. Dat was een teken dat we je moesten laten 
gaan. Je bent rustig onder veel kusjes en geknuffel ingeslapen. Je bent bijna een jaar in de 
opvang geweest en je had het goed naar je zin. We hadden je nog met veel plezier langer 
willen verzorgen maar helaas. 

 

Op 11 oktober 2017 is  Zeus ingeslapen  

In mei 2017 kwam Zeus in de opvang. Hij was 5 jaar en had diabetes. Zijn baasjes konden 
niet meer voor hem zorgen i.v.m. druk werk en veel naar het buitenland reizen. Zeus was 
ook niet zo dol op het kindje, dat gaf hem veel stress en daardoor plaste hij wel eens buiten 
de kattenbak.  

Maar helaas heeft hij het niet gered. Lees hieronder het afscheidsberichtje van Dia. 

Vaarwel Zeus 11 oktober heb ik je moeten laten 
inslapen,  we hebben de strijd verloren. Je was al 
weken niet in orde er was iets aan de hand wat 
maar wat??... weinig eten, keel ontsteking, 
antibiotica kuur en je knapte weer op om een 
week later weer niet lekker te zijn. Wat was er 
aan de hand ? Toen werd je sloom en ging het 
helemaal niet meer, je bent opgenomen bij de 
dierenarts, die heeft alles onderzocht en uit de 
echo bleek dat het waarschijnlijk foute boel was. 
De darmen waren verdikt en de lymfeklieren 
rond de darmen waren opgezet, dit wijst meestal 
op een lymfoom. Maar er was ook een kans dat 
het een heftige ontsteking was in de darmen. Dus 
2 soorten antibiotica mee en prednison. Het ging 
een poosje goed, toen hield je weer op met eten 
en dat zie je vaak bij kanker, even een opleving 
dan is het klaar. In overleg met de eigenaar heb 
ik hem in mijn armen laten inslapen. Ik heb maar even voor je mogen zorgen, maar je was zo 
lief en je was net gewend aan al die andere vreemde katten. Maar gelukkig heb je nog even 
mogen genieten van lekker buiten zijn en knuffelen. 
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Op 30 november is Shira ingeslapen                         

Shira was sinds begin augustus 2017 in de opvang. Ze was net 
een Felixkatje. Ze had suiker en kon niet bij haar familie 
blijven door persoonlijke omstandigheden en nu was ze hier 
in de opvang. Ze vond het wel eng hoor, al die vreemde 
katten en een nieuw huis, maar ze ging haar eigen gangetje. 
Ze wilde heel graag geaaid worden en kon heel lief mauwen. 

Lees hieronder het afscheidsberichtje van Dia. 

Lieve, lieve en ook soms lastige Shira. Ook van jou hebben we 
op donderdag 30 november afscheid moeten nemen. Je werd 
heel erg ziek, wou niet meer eten en na onderzoek bij de dierenarts bleek je erge 
bloedarmoede te hebben en vocht in de buik. In overleg met je baasje hebben we je onder 
veel geknuffel laten inslapen. Er was geen kans op herstel en het was goed zo om niet verder 
te lijden en pijn te hebben. Je bent maar heel kort bij ons geweest, maar vergeten zullen we 
niet gauw. Je wou geen insuline spuitjes in je lijf, dus dat heeft moeite gekost om je die te 
geven, maar het lukte. En al die vreemde katten vond je eerst ook maar niks, maar de laatste 
maand kwam je helemaal los. Je liep tussen de katten en sliep lekker in mandjes zonder op 
scherp te staan. En je was helemaal gek op Saskia,  die komt één keer in de week helpen, 
zodra je haar stem hoorde,  kwam je er gelijk aan en op schoot. Vaarwel meisje.... 

 

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 

bedragen mogen ontvangen. 

Juli: 49,05 Euro  

                   Augustus: 30,80 

                          September: 36,67 

                          Oktober: 28,21 

Super bedankt! 

 

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 
meer dan 600 likes! 

Sociale media 

http://www.kansarmedieren.nl/
https://www.facebook.com/zooplusnl/posts/10156750149635550
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Donaties 

Donatie van Danitia Wissekerke maart 2017                                                                     

In maart kregen we via de post dit geweldige verrassingspakket 

van Danitia . De katten smullen er van en het kleine mandje is 

vaak bezet . Tja zelfs de 

grote Donovan perst zich 

er graag in.  

 

 

 

 

Dierendonatie april 2017 

De katten zijn maar wat nieuwsgierig naar al die 

doosjes! Wij hebben op dit moment 8 

diabeteskatten in de opvang en dat kost veel 

geld aan spuiten, insuline, testmateriaal en 

speciaal voedsel. Elke kat krijgt elke dag een 

nieuwe spuit, omdat ze snel bot worden. We 

wilden graag 6 dozen, want daar kunnen we 

ruim 3 maanden mee vooruit! Dankzij de 

donateurs is dat gelukt. Bedankt!! 

 

 

Dierendonatie mei 2017 

Project antivlooienmiddel voor Stichting 

Kansarme Dieren

 

Ook met donaties 

in de vorm van 

spullen/materialen 

zijn wij erg 

geholpen! 

http://www.kansarmedieren.nl/
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Dierendonatie mei 2017 extra donatie! 

Stichting Kansarme Dieren en Stichting Beertje, naar aanleiding van het project dat zij 

onlangs hiervoor hadden, hebben óók nog teststrips toegestuurd gekregen. De suikerkatten 

bij beide stichtingen worden regelmatig getest om te kijken of ze wel de juiste hoeveelheid 

insuline krijgen. Ze zijn dus heel erg blij met de teststrips, daar kunnen ze nooit genoeg van 

hebben, namelijk mét al die suikerkatten in de opvang! Een speciaal bedankje dus voor de 

donateur die de strips cadeau heeft gedaan! 

 

Stichting Dierenlot begin juni 2017 

Berichtje van de Stichting: 

“Vandaag is collega Anneroos heel de dag druk bezig geweest met het uitreiken van o.a. 

diervoer. 2 weken geleden ontvingen wij een geweldige 

donatie van Yarrah, Warmako en Nedac Petcare (Best for 

your Friend), waarmee diverse dierenhulporganisaties 

geholpen kunnen worden. Vandaag kwamen maar liefst 6 

organisaties langs om o.a. het dierenvoer, hondenkussens en 

speeltjes in ontvangst te nemen: 

•Gula Lupis                              

•Dierenvoedselbank Haaglanden 

•Animal Sancutary 

•Egelopvang Roosendaal 

•Stichting Kansarme dieren 

•Dierenasiel Sliedrecht 

 

9 flesjes insuline eind juni 2017  

Er is iemand in Almere die 9 flesjes insuline over had en die ze aan ons heeft geschonken.  

Dierenasiel Leerdam 

Wij krijgen regelmatig van Bets van het Dierenasiel Leerdam dieetvoer. 

Donaties van spuiten e.d. 

Wij krijgen ook vaak berichten van diabeteseigenaren, waarvan de kat genezen of overleden 

is. Zij weten ons te vinden en maken ons blij met de spuiten, flesjes insuline en speciaal voer. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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Dierendonatie 6 augustus 2017 

Dankbaar voor de doos van de spuiten die we 

gekregen hebben via DierenDonatie.nl  

Hannie en de negen andere diabeteskatten die op 

dit moment bij Stichting Kansarme Dieren wonen, 

zijn heel blij met de nieuwe insulinespuiten. De 

vrijwilligers zijn elke dag druk met het geven van de 

beste zorg aan deze lieverds en dat kost veel geld 

aan spuiten, insuline, testmateriaal en speciaal 

voedsel. Elke kat krijgt elke dag een nieuwe spuit 

omdat ze snel bot worden. Ze wilden graag 6 dozen 

spuiten en daar hebben de donateurs weer voor 

gezorgd, hier kunnen ze ruim 3 maanden mee 

vooruit! Bedankt!! 

 

 

 

Donatie van het Diabetesforum 29 

augustus 2017 

Er kwam er een doos vol lekkers van Jennie van het 

Diabetesforum, de katten gaan gelijk kijken wat er 

allemaal voor lekkers inzit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 zijn 

van harte welkom! 

http://www.kansarmedieren.nl/
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Dierendonatie 3 oktober 2017 

Donateurs bedankt: de diabeteskatten hebben zachtvoer! 

De katten die bij Stichting Kansarme Dieren 

wonen, vinden dit zachte kattenvoer erg lekker. 

En het is bovendien goed voor diabeteskatten. 

Als een kat zich niet lekker voelt en niet wil 

eten, dan eten ze dit meestal wel. Het kan ook 

voor langere tijd gegeven worden, dus dan 

knappen de katten zienderogen op. Maar omdat 

het niet goedkoop is, kunnen de vrijwilligers het 

zich niet veroorloven om het regelmatig te 

kopen. Daarom dit project, zodat ze de katten 

wat vaker met dit lekkere voer kunnen 

verwennen en verleiden om lekker te eten. De 

donateurs hebben daar graag gehoor aan gegeven. Bedankt!! 

 

Acties 

Dierendagactie 2017  

 

Doneeractie 2 euro voor 1 blik 

Omdat het 4 oktober dierendag was, wilden we 

een actie opzetten. De katjes smikkelen elke dag 

van het natvoer Carny van Anomonda. Van 1 blik 

kunnen 8 katten 1 portie krijgen. 

 1 blik kost 2 euro 

Heel veel hebben daaraan gehoor gegeven en de 

opbrengst was 362 euro, een fantastisch  

bedrag! 
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Landelijk Congres Dierenlot 11 november 2017 

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! 

 

Gelukkig hebben we een aantal 

mensen die ons trouw steunen 

middels vaste donaties.  Als 

waardering hiervoor hebben wij  

hen een kattensleutelhangertje 

cadeau gedaan. 

(gesponsord door Saskia en Ester 

Kerkhof) 

www.esterkerkhof.nl 
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