
Nieuwsbrief
Bedankt!

Het is voor onze 
stichting niet eenvoudig 
om het financiële 
plaatje telkens weer 
rond te krijgen.
De kosten, en dan met 
name de dierenarts- 
kosten, zijn hoog.
We hebben dringend 
meer adoptanten en 
donateurs nodig. 

Gelukkig hebben we 
wel een aantal mensen 
die ons trouw steunen 
middels donaties en/of 
spullen. Deze mensen 
zijn wij zeer dankbaar.
Mede dankzij hen 
kunnen wij de 
kansarme dieren 
blijven helpen! 
         

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.

Lieve lezer,

Hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief!
We zullen u op deze manier regelmatig op de hoogte 
houden van het wel en wee binnen onze stichting.
We hopen dat u onze nieuwsbrief met veel plezier 
zult lezen.

Goed nieuws!
Via de Social 
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!

Het feit dat meer 
mensen ons 
kennen brengt 
echter ook met 
zich mee dat we 
meer en meer 
hulpvragen 
ontvangen.

Ook met donaties in 
de vorm van 
spullen/materialen 
zijn wij erg 
geholpen!
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Costs do matter. We look carefully at expense 
ratios first, but then we also look for hidden fees, 
like transaction costs at a high turnover fund. 
They don't show up in the stated expense ratio, 
but they do come right out of returns.

Afgelopen zomer is 
onze Noa verhuisd 
naar Buddykat. 
Buddykat is een in FIV 
gespecialiseerde 
opvang in Belgïe.
We wilden de 
plaatsingkansen voor 
Noa vergroten en 
waren er van 
overtuigd dat 
Buddykat voor haar de 
beste plek was.

Noa veroverde met 
haar innemende 
karakter al snel de 
harten van de 
vrijwilligers bij 
Buddykat en aan 
aandacht kwam ze 
niks te kort.

En afgelopen week 
was daar dan het 
fantastische nieuws: 
Noa is herplaatst!

Wij wensen Noa en 
haar nieuwe personeel 
ontzettend veel geluk.

Dank jullie wel lieve 
mensen van 
Buddykat! 

www.buddykat.be 

We doen weer mee met Specsavers Steunt!
Vanaf nu tot en met 12 december kunt u per e-mail adres 
(max. 20 stemmen per IP adres) 1 x per dag een stem 
uitbrengen. Dus heeft u 3 e-mail adressen dan mag u per dag 
3 x uw stem uitbrengen.
Het goede doel met de meeste stemmen in de regio is de 
"winnaar", wat betekent dat er een jaar lang voor deze 
organisatie wordt gespaard. Dit kan ons heel veel geld 
opleveren en dat kunnen we zó goed gebruiken om nog meer 
dieren te helpen.

Wilt u op ons stemmen? Dat kan HIER.

Dank u wel voor uw stem!

Noa vond haar nieuwe thuis 
met hulp van de lieve 
mensen van Buddykat.

In Memoriam

Helaas zijn er het afgelopen 
jaar ook een aantal dieren 
overleden.

We denken met liefde terug 
aan Co en Guusje.

Met Guusje is alles begonnen, 
zij was de allereerste kat in 
onze opvang.

Samen met de eigenaar van 
Guusje hebben we afscheid 
genomen.

Rust zacht lieve Guusje.
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http://www.buddykat.be
http://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl/stemmen/stichting-kansarme-dieren_42233/
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 Onze bewoners

 Onze bewoners We stellen graag een aantal van onze 
bewoners aan u voor.

 

Casper
Casper is besmet 
met kattenaids. Hij 
liep te zwerven rond 
de opvang, net 
zolang tot wij hem 
binnen haalden. 
Het is een echter 
lieverd.
Casper mag hopelijk 
binnenkort naar 
Buddykat, zodat hij 
herplaatst kan 
worden.

Stitoe
Stitoe is al jaren bij 
ons. Hij is met zijn 
18 jaar de oudste 
van het stel. Hij krijgt 
schildklier 
medicijnen en een 
pijnstiller voor zijn 
artrose, maar buiten 
dat gaat het prima 
met hem!
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Bedankt voor het 
lezen van onze 
nieuwsbrief!

STEUN ONS!

Er zijn verschillende 
manieren waarop u 
ons kun helpen:

- Eenmalige donatie
- Periodieke donatie
- Adoptie op afstand
- Donatie materialen

Wanneer u ons op 
wat voor manier dan 
ook wilt helpen, dan 
kunt u uiteraard 
altijd even contact 
met ons opnemen.

Stichting Kansarme 
Dieren Tiel

IBAN: 
NL96TRIO0198430434

Sjimmie
Sjimmie is al wat 
ouder en hij is 
besmet met 
kattenaids. Op dit 
moment is hij niet 
ziek en geniet hij 
van het leven.

Donovan
Donovan komt uit 
een dierenasiel. Het 
is erg lastig om een 
suikerkat in een 
asiel de juiste zorg 
te geven. Daarbij 
zijn deze katten 
minder makkelijk te 
plaatsen. Donovan 
heeft een adoptant 
die alle kosten 
betaalt.

Loes
Loes heeft diabetes 
en komt bij een 
particulier vandaan. 
Loes plaste en 
poepte overal. De 
eigenaar draagt zorg 
voor de kosten.

Amor
Amor komt uit 
België. Hij is als 
zwerver gevonden 
en was in zeer 
slechte conditie.
Hij heeft diabetes.
Inmiddels is hij een 
goed opgeknapt. Hij 
is gecastreerd en 
zijn gebit is 
gesaneerd. 

Donovan
Donovan komt uit 
een dierenasiel. Het 
is erg lastig om een 
suikerk

Loes

In de volgende 
nieuwsbrief meer 
over onze bewoners!


