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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 ),  Diana 
van Kruistum (secretaris) en Jannie van Oort (algemeen bestuurslid).

Vrijwilligers

 Tine Braakman heeft de website gemaakt en onderhoudt de website. Jannie van Oort 
maakt kaarten en zorgt voor verkoop van de kaarten. Elise van Arkel is vrijwiliger.

Publiciteit

De Facebook pagina's “Stichting Kansarme Dieren” en “Red een Suikerkat” hebben 
heel veel positieve reacties opgeleverd. We krijgen veel steun, dat kan zijn financieel of 
goederen, via deze pagina's. We zijn dit jaar ook  lid geworden van  Stichting 
DierenDonatie.nl een crowdfunding platform. We hebben al verschillende projecten 
verzilverd, o.a. kattenbrokken, insulinespuiten en testmateriaal.  

Dieren in de opvang

Het was een heftig jaar. We hebben 3 katten moeten laten inslapen; Micky, Droopy en 
Rocky. En er zijn ook 2 nieuwe katten bij gekomen. 

Guusje:
Ondanks al haar gezondheidsproblemen gaat het nog steeds goed met Guusje. Dit jaar 
is het hele gebit getrokken. Dat was heel spannend, maar het is weer goed gegaan.



Stitoe: 
Is de oudste van het stel. Ook Stitoe heeft gezondheidsproblemen gekregen, o.a. een 
abces achter in zijn in bek. De pijn was zo erg dat het onder narcose bekeken moest 
worden. Gelukkig was het een ontsteking en na een lange antibiotica kuur was het 
genezen. 

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 :
Is na een korte ziekte periode in augustus ingeslapen in het bijzijn van zijn eigenaar. Hij 
had een gezwel in zijn buik. Het was mooi geweest,hi j is bijna 18 jaar geworden.

Rocky:
Werd ook in augustus ziek. Eerst een longontsteking en toen hij daar van hersteld was 
kreeg hij ernstige bloedafbraak. Hij kreeg het erg benauwd en hebben we hem moeten 
laten inslapen. Hij is 16 jaar geworden. 

Loesje:
Heeft haar eigen slaap en lig plekjes gevonden. Ze heeft het goed naar haar zin. 

Pinto:
Met Pinto gaat het goed. Hij heeft nog steeds 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:
Kreeg het deze zomer erg benauwd zo erg dat we met spoed naar de dierenarts zijn 
gegaan. Daar bleek ze vocht achter de longen te hebben. Ze kreeg plasmiddelen en 
gelukkig hielp dat goed. Later is er een echo gemaakt. Daaruit bleek een lichte vorm 
van hartfalen. Ze krijgt dagelijks medicijnen en het gaat erg goed met haar. 

Donovan:
Met Donovan gaat het goed. Hij heeft een poosje geen insuline nodig gehad, maar de 
suiker kwam terug. Ook is zijn hele gebit getrokken, het was weer flink ontstoken.

Sjakie: 

Met Sjakie gaat het goed. Zijn oog is helemaal genezen, na een maanden lange 
behandeling is het toch gelukt. Zijn suiker is goed onder controle en hij heeft nog maar 
heel weinig insuline nodig.

Copper:

Het gaat erg goed met Copper. Zij mag graag stromend water drinken, dus zij is er als
eerste bij als de kraan open gaat. 

Mickey:

Is helaas ziek geworden, waarschijnlijk een alvleesklier ontsteking. Soms had hij erge 
pijn en kreeg daar pijnstilling voor. Maar de aanvallen namen af en het leek onder 



control. Hij kwam in gewicht aan en hij had het steeds beter naar zijn zin in de opvang. 
Totdat op een zondag hij opeens toevallen kreeg. Hij kon moeilijk lopen (wankel en 
vallen). 's Avonds hebben we, in overleg met de eigenaar en de dierenarts, hem laten 
inslapen.   

Joost:

Joost had regelmatig abcessen en zijn huid en vacht bleven slecht. Op advies van de 
dierenarts is hij getest op FIV en helaas hij is positief. De laatste tijd gaat het weer erg 
goed, geen ontstekingen of abcessen meer. 

Sjimmie

Sjimmie is in december in de opvang gekomen. Hij was een zwerver in de buurt waar 
de opvang gevestigd is. Hij is naar het dierenasiel gegaan voor castratie en 
herplaatsing. Hij bleek helaas besmet met FIV, daarom is hij naar de opvang terug 
gekomen.

Hannie

Hannie is in maart bij ons gekomen. Ze heeft diabetes. Ze komt van een eigenaar. Ze 
plaste en was ongelukkig in huis, door de komst van een kindje en het tweede kindje 
was op komst. De eigenaar betaalt de kosten van Hannie. Het is een lief lapjes poesje, 
dat wel erg moest wennen aan de andere katten, maar het gaat nu goed en ze is 
happy. 

Roadie

Roadie is in februari herplaats bij iemand die ook veel ervaring heeft met 
diabeteskatten. 

Opvang en acties

Dit jaar hebben we een gift van Dierenlot gehad voor nieuwe opvangkooien en zijn we 
naar hun jaarlijkse bijeenkomst geweest. We hebben op Facebook meerdere acties 
gehouden o.a. voor kattenhuisjes in de buitenren.
Dankzij die actie hebben we 2 huisjes kunnen aanschaffen. Van Zooplus bestellingen 
via onze link hebben we bijna 500,00 Euro verdiend.  We hebben een aantal donateurs 
die ons maandelijks ondersteunen.



Financiën 2015

Inkomsten Uitgaven

Saldo Bank       4676,53         Dierenarts/ Medicijnen 6844,64
Giften / Donaties   3998,86 Huisvesting en voer 4110,91
Stoffelfonds     100,00 Reiskosten                          00,00 
Huisvestingsbijdrage*5144,27 Diversen   325,93
Diversen        00,00    Saldo bank 2814,30
Verkoop Artikelen      176,12

----------- -------------
Totaal             14095,78          14095,78

*Bij de huisvestingsbijdrage voor eigenaren zitten ook de kosten van eventuele 
medicijnen die de kat gebruikt.

De dierenarts kosten  zijn hoger dan normaal dit jaar, omdat er veel katten ziek zijn 
geweest en er gebitsbehandelingen nodig waren. Er zijn 3 katten overleden, ondanks 
medische zorg. Er zijn ook katten, bijvoorbeeld Stitoe en Poes, die dagelijks medicijnen 
nodig hebben. 

Begroting 2016

Inkomen Uitgaven

Huisvesting bijdrage 4000,00 Dierenarts/medicijnen 4000,00
Giften/donaties* 3000,00 Huisvesting/voer 3000,00
Verkoop artikelen   100,00
Diversen   0 Diversen* 1300,00
Stoffelfonds   100,00
spaargeld 1100,00

________ ________
Totaal 8300,00 Totaal 8300,00

* aankoop nieuwe opvangkooi 1010,00 Euro. 
    


