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Stichting Kansarme Dieren
Jaarverslag 2014
Algemeen
De aanleiding voor het oprichten van de Stichting Kansarme Dieren (januari 2011)
was de moeilijke situatie van vooral oudere en/of chronisch(e) 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.
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.
Het bestuur
Het bestuur wordt gevormd door: Dia de Jonge (voorzitter en penningmeester ),
Diana van Kruistum (secretaris) en Jannie van Oort (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.

Publiciteit
De facebook pagina heeft heel veel positieve reacties gekregen en we krijgen veel
steun financieel en goederen via deze pagina. We zijn ook partner van Zooplus
geworden, een grote webwinkel voor dier benodigdheden. We krijgen van elke
bestelling via onze link een percentage van de verkoopprijs. In december is een
nieuwe facebook pagina gemaakt “Red de Suikerkat”, deze pagina is opgezet om
suikerkatten proberen te herplaatsen.

Dieren in de opvang

Guusje:
Ondanks al haar gezondheids- problemen gaat het nog steeds goed met Guusje. Dit
jaar kwam daar nog oogproblemen bij, maar daar heeft ze niet veel last meer van
dankzij een goede behandeling.
Stitoe:
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.
Didi:
Met Didi gaat het erg goed. Het werd haar wel een beetje te druk in de groep.
Daarom mag ze nu in de privé vertrekken van de opvang leven.
Droopy :
Droopy wordt ook een dagje ouder. Hij verzorgt zijn vacht niet meer en laat zich ook
niet kammen. En zo nu en dan speelt zijn zere bekje weer op. Dan krijgt hij een
antibiotica kuurtje. Daarna kan hij er weer tegen aan.
Rocky:
Met Rocky gaat het heel goed. Zijn suiker is goed onder controle en hij is kilo's aan
gekomen. Hij ligt graag lekker buiten en dat kan ook hier in het nieuwe verblijf.
Loesje:
Heeft haar eigen slaap en lig plekjes gevonden. Ze heeft het goed naar de zin.
Pinto:
Met Pinto gaat het goed. Hij heeft wel weer huid- en vachtproblemen waar hij
medicijnen voor krijgt. Die medicijnen kunnen weer diabetes veroorzaken, maar
soms heb je geen keuze. Op dit moment gaat het nog goed. We houden het goed in
de gaten.
Poes:
Met Poes gaat het nog steeds erg goed. Haar suiker is onder controle. Ze heeft wel
weer een gebitsbehandeling moeten ondergaan.
Nieuwe katten in de opvang:
Donovan:
In mei kwam Donovan van Stichting Dierenzorg Zaanstreek bij de stichting. Hij heeft
suiker en het asiel is niet in de gelegenheid om hem te behandelen. Het is een grote
lieve zwarte kater, die snel gewend was en de suikerziekte was snel onder controle.
Hij is ongeveer 10 jaar oud en is gevonden als zwerver. Dus zijn verleden is niet
bekend, maar hij is super lief en waarschijnlijk een huiskat geweest. Over de
financiën hoeven we ons ook geen zorgen te maken, want Donovan is op afstand
geadopteerd en alle kosten worden betaald.

Sjakie:
In augustus is Sjakie bij ons komen wonen. Hij komt ook van Stichting Zaanstreek.
Sjakie is een heel lief zwart katertje van ongeveer 9 jaar die ook suikerziekte heeft.
Hij had al een probleem met zijn oogje, dat speelde al toen hij bij ons kwam.
Ondanks het gebruik van verschillende oogzalven gaf dit geen verbetering. In
november is er onder narcose een onderzoek gedaan. De uitslag was niet goed; het
is een eosinofiel granuloom . Dit blijft waarschijnlijk een probleem maar op het
moment hebben we het onder controle met 2 x daags oogzalven. Helaas is de
chronische ontsteking moeilijk constant te houden, dat heeft allemaal invloed op de
suikerspiegel. Gelukkig heeft Sjakie er geen last van. Hij is vrolijk, speelt graag
buiten in de kattenren.
Copper:
In september is Copper bij ons komen wonen, een echte Zuid-Afrikaanse. Het is een
mooie en lieve lapjes poes die wel eerst erg moest wennen bij ons. Maar dat is
helemaal goed gekomen. Ze krijgt nu dieetvoer voor de chronische diarree die ze
had. De krampen zijn weg en de ontlasting is weer normaal.

Mickey:
Mickey is in november bij ons komen wonen.Hij heeft ook suiker en zijn eigenaar kan
hem niet behandelen, maar betaalt wel alle kosten. Mickey heeft wel wat moeite om
zich aan te passen aan al die andere katten, maar het gaat steeds beter. Zijn suiker
is wat moeilijker onder controle te krijgen, omdat hij veel stress heeft. Maar het gaat
helemaal goed komen met Mickey. We doen er alles aan om hem zich meer thuis te
laten voelen.
Roadie:
Roadie is tijdelijk in de opvang geweest. Hij heeft ook suiker en is via dierenasiel Tiel
in de opvang gekomen. Roadie is inmiddels geplaatst en het gaat erg goed met hem.

Joost:
Joost is een lieve kater hij is in september in de opvang gekomen. Joost is in de
opvang voor dierenasiel Tiel en is herplaatsbaar. Hij was een zwerver die van straat
is geplukt met een huidprobleem. Daar heeft hij medicijnen voor gekregen die
suikerziekte kunnen veroorzaken. Dus het zou kunnen dat Joost kan “genezen”van
de suikerziekte die hij nu heeft. Hij moet wel speciaal voer hebben voor zijn
huidprobleem, maar het is nu onder controle.

Opvang
In september is de stichting met de opvang verhuisd naar een nieuwe locatie. De
katten kunnen niet meer los lopen, maar hebben de beschikking gekregen over een
grote ren. De verhuizing is goed gegaan en de katten zijn snel gewend aan hun
nieuwe onderkomen. Dankzij een gift van stichting Dierenlot hebben we de opvang
kunnen aanpassen om de katten er goed te kunnen huisvesten.

Financiën 2014

Inkomsten

Uitgaven

Saldo Bank
1688,20
Giften / Donaties
4763,08
Stoffelfonds
200,00
Huisvestingsbijdrage*3858,17
Diversen
00,00
Verkoop Artikelen
444,00
----------Totaal
10953,45

Dierenarts/ Medicijnen
Huisvesting en voer
Reiskosten
Diversen
Saldo bank

3280,65
2776,54
55,00
164,73
4676,53
------------10953,45

*Bij de huisvestingsbijdrage voor eigenaren zitten ook de kosten van eventuele
medicijnen die de kat gebruikt.
Omdat er dit jaar 6 nieuwe katten zijn bijgekomen zijn de kosten en inkomsten
verdubbelt vergeleken met vorig jaar. Maar we hebben gelukkig een aardig
spaarpotje kunnen opbouwen en dat moet ook voor eventuele calamiteiten.
Begroting 2015
Inkomen

Uitgaven

Huisvesting bijdrage
Giften/donaties*
Verkoop artikelen

5000,00
2000,00
300,00

Totaal

________
7300,00

Dierenarts/medicijnen
Huisvesting/voer
Diversen
Reserve
Totaal

3500,00
3000,00
200,00
600,00
________
7300,00

