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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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        september 2018 
Lieve lezer, 
 
We zijn blij u weer een nieuwsbrief te kunnen sturen met daarin de 
wetenswaardigheden van het tweede seizoen in 2018. 

We wensen u veel leesplezier! 

Dia, Saskia en Jannie 

Laatst bijgekomen bewoners 

Sjors 
19 mei 2018 

Lees hieronder het berichtje van Dia: 

Hieronder het verhaal van Sjors:  helaas heeft niemand zich gemeld om Sjors een nieuw 

huisje te geven. We hadden al een poosje contact met de eigenaar van Sjors, ze hebben heel 

erg hun best gedaan om Sjors goed te behandelen. Ze zijn gestart met de insuline, maar op 

lange termijn was dit niet te doen. Hij was nog maar een week bij 

zijn huidige eigenaar, toen de diagnose suikerziekte viel. En terug 

naar zijn oude baas was onmogelijk, er werd een beroep op ons 

gedaan en ondanks dat het eigenlijk vol is in de opvang, hebben 

we toch Sjors opgenomen, omdat dit zo verdrietig was voor 

iedereen.  

 Welkom Sjors, we gaan goed voor je zorgen. Diabeteskat 

nummer 10. 

Het verhaal van Sjors 

Sjors is een lieve gecastreerde kater van bijna 5,5 jaar oud. Hij is 

altijd netjes gevaccineerd en tot op heden altijd gezond geweest. 

Het is een aanhankelijke kat die graag bij je komt liggen. Hij heeft altijd binnen geleefd en is 

het enige huisdier in huis.  

 Na verhuizing viel op dat hij meer is gaan drinken en plassen en na een aantal onderzoeken 

is gebleken dat Sjors suikerziekte heeft. Helaas is zijn huidige baasje niet in de mogelijkheid 

om Sjors de zorg te bieden die hij nu nodig heeft.  

Sjors zoekt een nieuw baasje! 
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STICHTING KANSARME DIEREN  WWW.KANSARMEDIEREN.NL  IBAN NL 96 TRIO 0198430434 

 
 

Mac 

Op 17 juli 2018 is Mac bij ons gekomen, hieronder het 
berichtje van Brenda van de Laak van Stichting 
Zwerfkat Boxtel 

Lieve, knappe Mac! Als voormalig zwerver met 
kattenaids heb je nog niet zoveel geluk gehad in je 
leven. Je ziet er inmiddels al een stuk beter uit dan 
toen je bij ons binnen kwam. De goede zorgen doen je 
goed. Er zijn nu mensen die om je geven en goed voor 
je zorgen. Afgelopen zondag ben je verhuisd naar Dia 
van Stichting Kansarme Dieren.  Je laat je al aaien en je 
hebt zelfs al kopjes gegeven. 

 Het ga je goed lieve Mac, we wensen je het 
allerbeste! Dat heb je dik verdiend! 

20 juli 2018 Berichtje van Dia 

En hier hebben we Mac, het gaat erg goed met hem, hij loopt al buiten, ligt lekker in het 
morgenzonnetje (dan is het nog niet te warm). 
Hij moet nog wel even wennen aan gezette tijden eten, ivm de diabeteskatten moet dat en 
staat er niet constant voer. Maar de ervaring leert dat ze dat gauw in de gaten hebben. 

Mac zoekt een nieuw baasje! 

Pummetje 

21 juli 2018 Berichtje van Dia 

Er is deze week weer een nieuwe kat binnen gekomen bij 
Stichting Kansarme Dieren, lieve Pummetje. Hij is 5 jaar en is 
afgestaan bij de dierenarts voor euthanasie. Zijn baasje kon of 
wil de kosten voor gebitsextractie niet betalen. Het gebit is rot, 
dus moet eruit, de dierenarts wou hem niet euthanaseren, 
maar wat dan? Hij heeft mij gebeld met de vraag: kan hij bij 
jou, en dat kon natuurlijk. De volgende dag is het hele gebit 
getrokken en nu is hij aan het herstellen bij ons. Hij is super lief, 
dus gaan we straks ons best doen om een nieuw baasje voor 
hem te vinden, want hij is verder gezond.  

Lees verder bij de Big Escape…… 
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In memoriam 
27 juni 2018 Berichtje van Dia 

Onze lieve Daantje ligt sinds gisteren bij de dierenarts. Gistermorgen wou hij niet eten en dat 
is erg vreemd, want normaal moet ik uitkijken dat hij het niet uit mijn hand slaat. Later werd 
hij erg sloom en lag hij alleen nog maar, ik heb hem gauw naar de dierenarts gebracht. Daar 
ging hij gelijk aan het infuus. Na bloedonderzoek bleek dat hij veel te lage kalium gehalte in 
het bloed heeft en een infectie. Dus krijgt hij kalium en antibiotica. Vanmorgen gaat het 
alweer wat beter hij eet weer zelf en het koppie komt weer overeind, maar hij is nog wel erg 
zwak. Vanmiddag wordt het bloed weer nagekeken en hoor ik hoe nu verder, duimen jullie 
mee voor deze lieverd. 

30 juni 2018 Daantje is ingeslapen 

Helaas de dierenarts belde net helemaal ontdaan: 
Daantje is overleden. Hij was zo vooruit gegaan en nu dit, 
totaal onverwacht, het heeft niet zo mogen zijn. Er was te 
veel mis in het lichaam: de FIV, suiker en een ontsteking 
ergens. We hebben er alles aan gedaan maar helaas. Ik 
ben verdrietig, hij was speciaal, ze zijn me allemaal lief, 
maar Daantje had iets. Ik had het hem zo gegund. 

 Ik ben zo blij dat ik naar mijn onderbuik gevoel heb 
geluisterd en gistermiddag nog naar hem toe ben gegaan 
en heb geknuffeld. Ik was toen zo blij dat het zo goed ging 
en nu dit. Vaarwel mannetje van me. 

2 juli 2018 Pinto is ingeslapen Berichtje van Dia 

Vaarwel lieve Pinto, ik heb je gisteren moeten laten gaan, je was op. Ik 
heb bijna 5 jaar voor je mogen zorgen en we hebben heel wat 
meegemaakt. Je kreeg allerlei kwaaltjes, maar die hebben we samen 
overwonnen, maar ouderdom daar kunnen we niets tegen doen. Pinto is 

18 jaar geworden en heeft een goed 
leven gehad. 

 

10 juli 2018 Boris is ingeslapen 

Berichtje van Dia 

Vaarwel lieve, lieve Boris, ik heb je gisteren moeten laten 

gaan. Je ging opeens weer hard achteruit en met al je 

gezondheidsproblemen: de diabetes, het verzuren van het 

bloed, vergrote lever, kalium verlies en 

stofwisselingsproblemen, waarschijnlijk de oorzaak van dit 

alles, was er geen hoop meer op herstel. Hij is rustig onder veel geknuffel ingeslapen. Hij 
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heeft geen pijn meer en ellende, dat was het laatste wat ik voor je uit liefde kon doen. Ik zal 

je missen. 

Lees hieronder nog wat er aan vooraf ging….. 

Bericht van 9 juli 2018 

Zondag met Boris naar de dierenarts geweest, hij was erg sloom, wou geen eten. Daar 

hebben ze bloed afgenomen en vocht infuus gegeven, want hij was aan het uitdrogen. Uit 

het bloed kwam naar voren dat hij aan het verzuren was, dat kan komen door de suiker of 

iets anders, hij had ook koorts. Ik mocht hem naar huis nemen, maar goed in de gaten 

houden, en hij knapte op, at weer, maar toch vertrouwde ik het niet. Gisteren naar mijn 

eigen dierenarts gegaan, er is weer bloed afgenomen, pancreatitis test was negatief, maar 

zijn lever waardes zijn verhoogd en hij geeft buikpijn aan. De rest van het bloedbeeld is 

goed, alleen de kalium was net op het randje. Dus is Boris daar gebleven, zodat hij kalium 

kan krijgen en vandaag gaan ze een echo maken om te kijken waarom de leverwaardes 

verhoogd zijn. Dus nu maar duimen dat dit goed afloopt. 

Bericht van 10 juli ochtend 

Boris is weer thuis, de lever is vergroot, maar verder zijn er geen afwijkingen te zien, 

structuur vorm enz, dus geen verdenking op tumor of zo iets. Verder was ook alles goed in 

het buikje, behalve de maag en de darmen, die waren erg vol. En aangezien Boris totaal geen 

onderhuidse vet heeft ( dat zag hij na het scheren ) denkt hij aan een verteringsprobleem, 

zijn ontlasting is altijd brijig geweest. De dierenarts wil het eerst proberen met voer, ik moet 

diabetic brokken ipv vlees natvoer gaan geven en kalium. Vrijdag moet hij weer op controle. 

 

7 augustus 2018 Dikkie is ingeslapen Berichtje van Dia 

Vaarwel lieve, lieve kleine Dikkie. Ik heb bijna een jaar 

voor je mogen zorgen. In de beginfase hadden we 

hele grote zorgen, je was besmet met FIV en had 

aangetaste longen en verhoogde schildklier waardes. 

Maar na lang tobben kregen we dat onder controle, 

we hebben gestoomd, gepuft en medicijnen geslikt 

en toen ging alles beter. We hoefden niet meer te 

puffen en stomen, de medicijnen voor de schildklier 

moest je nog wel slikken en een pil voor je taaislijm. 

Tot 2 maanden geleden, je kreeg een bult bij je kaak, 

met antibiotica ging het weg, maar er was meer aan 

de hand, je werd mager ondanks het goede eten. En 

toen we stopten met de antibiotica kwamen de kaak 

klachten terug, opereren was geen optie want 

inmiddels had je ook een flinke hartruis ontwikkeld en je nierwaardes waren niet goed. 

Daarom heb ik je gisteren 7 augustus laten inslapen, voordat het een lijdensweg werd, je 

ging rustig onder veel geknuffel. Ik zal je missen lieve jongen. 
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Geplaatste katten update 

Sam 
3 mei 2018 

Er is vorige week weer een nieuwe Diabeteskat in de opvang 

gekomen, nummer 9. Haar naam is Sam, ze is 7 jaar oud en erg lief. 

Haar baasje kon door verschillende omstandigheden niet meer 

voor haar zorgen. Sam loopt al tussen de andere katten, het is nog 

wel een beetje eng, maar ach dat went wel. Welkom Sam, we gaan 

goed voor je zorgen. 

12 augustus 2018 

Sam is vandaag weer naar huis  vertrokken, zijn baasje wou hem graag terug hebben nu hij geen 
suiker meer heeft. Het gaat je goed lieve Sam. 

Logeetje Denver 
20 augustus 2018 

En kijk eens wie we hier weer op bezoek hebben: Denver. Hij 
is weer een paar daagjes geweest, zijn baasje ging een paar 
dagen weg. Toch leuk om hem weer te zien en mogen 
knuffelen. Hij leeft alweer anderhalf jaar bij zijn nieuw baasje. 
Helaas is zijn suiker terug en is de behandeling weer gestart. 
Gelukkig kan en wil zijn nieuwe baasje hem behandelen en in 
de vakantie komt hij hier logeren.  

 

Casper 
Het gaat heel goed met Casper bij zijn nieuwe baasjes, dat is 
wel te zien op de foto. 
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…….Big escape 
6 augustus 2018  

Het is in de 4 jaar nog nooit gebeurd, maar Pummetje is uit de 
afgesloten tuin geglipt. Er was een heel klein gaatje en dat heeft hij 
gevonden, hij loopt nog in de buurt, maar laat zich nog niet vangen. 
Gelukkig is hij verder gezond en heeft geen onmiddellijk zorg nodig, 
maar dit was niet de bedoeling . 

 

 

18 augustus 2018 

Gisteravond de vangkooi gezet om 
Pummetje te vangen. Maar helaas weer geen Pummetje, wel een 
rode kater, een lapjes poes en die heb ik gelijk weer los gelaten. 

We blijven zoeken en de vangkooi plaatsen. Hij wordt elke keer 
gezien, maar is zo schuw dat hij zich (nog) niet laat vangen. Maar we 
gevende moed niet op! 

 

Dierenartsbezoekjes 
24 mei 2018 

Vandaag met Tommie en Sam 
naar de dierenarts geweest. 
Tommie voor jaarlijkse 
controle en inenting, hij heeft 
een vies gebit, dus maandag 
wordt het gebit gereinigd . 

 Sam moet ook aan haar gebit 
geholpen worden, er is bloed 
afgenomen voor nierwaardes 
enz. dus binnenkort is ze ook 
aan de beurt. 
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28 mei 2018 

Gisteren is Tommie voor gebitsbehandeling bij de dierenarts geweest. Er is 1 kies getrokken 
en de rest schoon gemaakt, hij kan er weer tegen. Gisterenavond was hij een beetje zielig, 
maar vanmorgen was hij weer helemaal de oude en heeft hij ook weer lekker gegeten. 

6 juni 2018  

Vandaag is het zover net Loes naar de dierenarts gebracht haar hele gebit wordt 

getrokken.😩 Maar dan zal ze zich na een poosje veel beter voelen. Geen pijn meer in het 
bekje. 

20 augustus 2018 

Gisteren met Loes naar de dierenarts geweest voor 
controle van haar bekje. Ze heeft er nog steeds last 
van, het is minder rood door de Novacam, maar dat 
is geen oplossing op lange termijn. Daarom gaan we 
Atopica proberen. Ik hoop dat dit gaat helpen en ze 
verlost is van de pijn in het bekje. 

 

 

Baasje gezocht 

                   Sjors           Mac 
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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. 

   Mei  25,55 

   Juni  20,61 

   Juli  32,66 

   Augustus 26,69 

Super bedankt! 

 

 

Donaties (een greep uit …….)  
Donatie van Antonia Andersen 

4 mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
https://www.facebook.com/zooplusnl/posts/10156750149635550
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Dierendonatie                          

8 juni 2018  Nieuw project: weerstandspoeder voor de FIV-katjes* 

Stichting Kansarme Dieren vangt onder andere diabeteskatten en met FIV besmette katten 

op. Speciaal poeder helpt de weerstand op te bouwen of in stand te houden en dat is erg 

belangrijk voor deze katten. Ze zijn anders erg vatbaar voor infecties. Het kan gewoon over 

het voer dus wordt het zonder problemen gegeten. Help jij deze katjes goede weerstand op 

te bouwen? 

 

Kijk Poes eens blij zijn met het poeder. Bedankt gulle 

gevers. 

 

 

 

26 juni 2018            

We hebben een aanvraag via Dierendonatie gedaan voor een 

Aerokat inhalator voor Sjoerd (zie foto) en jullie hebben heel 

snel ons bedrag bij elkaar gedoneerd! Super bedankt.  

Ook kregen wij van 

Constance Meelhuysen 

en  Gwen Tennisson een 

inhalator. 

We hebben in totaal nu 3 

stuks. Dat is heel fijn, 

want met dit warme 

benauwde weer moet Dikkie ook weer puffen. En die 

heeft een ander geneesmiddel, dus hebben ze nu elk 

één en één reserve. Heel erg bedankt iedereen, we 

zijn er erg mee geholpen. 
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Augustus 2018 

 

Heel erg bedankt lieve donateurs, de katten bij 

stichting Kansarme Dieren hebben weer insuline 

spuiten. Joost, Hannie, Amor, Poes, Sjors, Loes en 

Donovan de suikerkatjes zijn er heel blij mee! 

 

20 juni 2018 
 
We hebben een verrassingspakket van Esmee, het 

baasje van Sjoerd gekregen en wat zijn ze er blij mee. Behalve Sjoerd, die blijft lekker slapen 

gekke kat . 
 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2018 Privé donaties: een mooie krabpaal en spuiten.
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Augustus 2018 

                 Sonja Steenbergen:  

   metertje, strips en pennen 

 

 

 

 

 

Lisa Heikens: lekker diabetesvoer 

 

 

      Ilona Sanders: spuiten, strips en prikpennen 

 

 

 

21 juli 2018  

Helaas kwam met Pummetje ook de dierenarts rekening. Marloes Smol heeft ALLE dierenartskosten 

op zich genomen, fantastisch bedankt Marloes!!! 

 

 

 

 

 

            Astrid Smits: insulinespuiten 
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September 2018 

Donatie van veel natvoer en diabetesspullen van Bea, haar kat Charlie is helaas overleden.

 

Dierenlot 

14 mei 2018  

Vandaag hebben we veel 

kattenvoer, katten 

krabpalen en grit en nog 

veel meer opgehaald bij 

Stichting DierenLot. We zijn 

er heel blij mee en al onze 

katten ook, dat wordt 

smullen. 

 

 

Privé Inzamelingsacties via facebook 
Juni t/m augustus 2018 

Verjaardagsinzamelingsactie van Katja Kptv van 75 euro 

Verjaardagsinzamelingsactie van Coen Collie Co van 75 euro 

Verjaardagsinzamelingsactie van Sonja Esselink van 60 euro 
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Verjaardagsinzamelingsactie van Nick Klaassen van 95 euro 

Verjaardagsinzamelingsactie van Juno van Bruggen van 85 euro 

Allemaal heel erg bedankt dat jullie ons gekozen hebben als verjaardagsdoel!! 

Acties 
Inzamelingsactie van Dia voor dierenartskosten: 110 euro 

 

Het 1 euro Stoffel*hulpfonds 

Steeds meer krijgen wij aanvragen vanuit de regio om diabeteskatten op te vangen, vaak nog jonge 

katten die door persoonlijke omstandigheden niet bij de eigenaar kunnen blijven en dan als uiterste 

optie bij de dierenarts ter euthanasie worden aangeboden. Soms ontbreekt ook het geld bij deze 

eigenaren om de kosten te kunnen betalen. Maar ook wij hebben beperkte opvangcapaciteit en onze 

financiële middelen komen uit donaties, adoptanten en acties op facebook. 

Dit gaat ons enorm aan het hart en daarom hebben wij het volgende bedacht: wij kunnen vanuit het 

Stoffelfonds de eigenaren met beperkte financiële middelen voor de eerste periode ondersteunen 

met middelen, zoals insuline en spuiten , èn adviseren over het spuiten e.d. En de kat kan gewoon bij 

de eigenaar blijven. Dat is het beste voor de kat en voor de eigenaar. 

Alleen…..wij hebben het geld van donaties en adoptanten zelf veel te hard nodig om deze kosten 

erbij te nemen. Onze dierenartskosten alleen al bedroegen in 

2017 10.000 euro! 

Zodoende hebben wij het Stoffelfonds* nieuw leven ingeblazen 

voor dit speciale ondersteuningsdoel. 

Kun jij 1 euro per maand missen? Meld je dan nu aan via de 

donatieknop of stort een automatische incasso op van Stichting 

Kansarme Dieren! NL 96 TRIO 0198430434 t.n.v. Stichting 

Kansarme Dieren in Tiel onder vermelding van 1 euro 

Stoffelfonds.  

Met dat geld help je ons en de suikerkatten direct! 
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Bedankt voor 
het 
lezen van 
onze 
nieuwsbrief! 
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