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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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      december 2019 
Lieve lezer, 
 
We zijn blij u weer een nieuwsbrief te kunnen sturen met daarin de 
wetenswaardigheden van 2019. We hebben een nieuw bestuurslid: Delano 
Koelman, hij houdt zich bezig met fondsenwerving (heeft al enkele aanvragen 
binnengehaald). We zijn superblij met deze versterking! 
Het Stoffelfonds is actief en we hebben enkele aanvragen kunnen honoreren 
en kunnen voorzien van middelen, we zijn al een eind op weg, verderop kunt 
u daar meer over lezen!  

We wensen u veel leesplezier! 

Dia, Saskia, Geertje en Delano 

 

 

In memoriam 

4 augustus 2019 
 

Berichtje van Dia 

Lieve, lieve Amor, met heel veel verdriet hebben we 

donderdag afscheid van je moeten nemen. Het was genoeg 
geweest, je was op, de laatste weken was je erg vermagerd. 
En je zocht ons steeds meer op, je wou op schoot en veel 
knuffels, toen dacht ik: hij neemt afscheid van ons. Ik had al 
een afspraak gemaakt voor euthanasie op donderdagavond, 
maar 's morgens stond je weer gewoon, alsof er niets aan de 
hand was, tussen de katten flink te eten....dus euthanasie 
afgezegd. Maar Amor, eigenwijs zoals altijd was, koos zelf 
wel zijn tijd uit. Na mijn werk vond ik hem al bijna in coma, 
dus gauw naar de dierenarts en daar is hij snel in mijn armen 
ingeslapen. Toen hij overleden was, voelden we een flinke 
massa in zijn buik, waarschijnlijk een kanker, die veel energie 
vraagt, daarom ook dat vele eten en toch afvallen in zeer 
korte tijd.  

 In 2016 kwam hij bij ons uit België, waar hij als zwerver gevonden was. Hij had suiker en 
daar wisten ze zich geen raad mee. Hij kon van ellende niet meer staan, maar met zijn 
levenswil en met de zorg van ons is het helemaal goed is gekomen. Hij heeft nog 3 goede 
jaren bij ons gehad. Vaarwel Amor, we zullen je missen. 
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13 september 2019 

 
Berichtje van Dia 

Vaarwel lieve, lieve Loes, 3 jaar heb ik voor je 

mogen zorgen. Maar vanmorgen kwam daar een 
einde aan, het ging niet meer, je kwam niet meer 
om te eten, je had je verstopt. Sinds een paar 
dagen had je, ondanks de medicatie, toch weer 
erge pijn aan je bekje. Je bent 16 jaar geworden 
en ondanks dat je in het asiel beland was, omdat 
je in huis plaste, had je indertijd toch een plekje 

gevonden bij een lief baasje . Maar toen kreeg je suikerziekte en kon het baasje niet meer 
goed voor je zorgen en het plassen in huis werd erger.  
Je hebt de laatste jaren bij je vorige baas en bij ons een goed leven gehad, nu heb je geen 
pijn meer, vaarwel lief meisje. 
 
 

Laatst bijgekomen bewoners 
Juni 2019 

En hier hebben we Donny, hij is al sinds juni in de 

opvang, maar we hebben hem nog niet voorgesteld. 
Donny komt van Stichting Zwerfkat Boxtel, hij is daar 
opgevangen. Hij liep op straat met een grote wond aan 
zijn poot en zag er niet goed uit. Hij is helemaal 
opgeknapt en bleek een lieve huiskat te zijn, dus 
eigenlijk klaar om herplaatst te worden door het 
dierenasiel. Maar helaas bleek hij besmet met 
kattenaids en het betreffende asiel euthanaseert 
besmette katten, dus dat ging niet door. En omdat we 
goede contacten hebben met deze stichting( Jip komt 
er ook vandaan, zelfde verhaal) kregen wij het verzoek 
of we Donny konden opnemen. En voor zulke 
noodgevallen hebben we altijd plek, dus welkom 
Donny. Het gaat goed met hem, hij heeft een beetje 
last van vieze oren en soms vieze oogjes. maar dat kan 
verholpen worden met medicijnen. 

 

 

http://www.kansarmedieren.nl/
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10 juli 2019 

Harold (Aygo) is afgestaan door zijn vorige baas, 
omdat hij suikerziekte heeft gekregen. Hij is via een 
dierenarts en een goede kennis in de opvang 
gekomen.  Harold is een Maine Coon met stamboom 
en is 13 jaar oud en lijkt verder nog gezond. De 
dierenarts heeft hem nog ingeënt en helemaal 
nagekeken. Hij is ontzettend lief en komt graag buiten 
in de ren. 

 

 

 

Dierenartsbezoekjes/ lappenmand 
Berichtjes van Dia 

4 juni 2019  

Gisteren met Chester naar de dierenarts geweest hij geeft over en heeft diarree en wil niet 

eten.... 

De dierenarts vond zijn dikke buik toch zorgwekkend, er 
was weinig darmperistaltiek te horen en de longen 
klonken ook niet goed...er is een echo gedaan en dat was 
niet goed: hij heeft een erg witte lever, grote nieren, de 
darmen helemaal vol lucht en wat vocht in de buik...en 
hij werd tijdens de echo benauwd.  

 Dus ook een foto van borstkas en lichaam. Daar weer 
een heel ander beeld: geen vocht, hele grote darmen, 
longen wat vlekjes en ontsteking beeld . 

 Er is dus heel wat de hand met de lieverd, hij heeft een 
Cerenia injectie gehad en weer 2 weken antibiotica. Toen 
we weer thuis waren, ging hij gelukkig gelijk eten en later 
had hij ook ontlasting gelukkig, wel weer wat diarree, 
maar het komt eruit. En vanmorgen heeft hij gelukkig 
redelijk gegeten en ben ik gestart met Emperid om de darmen en de maag te helpen. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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Er is dus heel wat aan de hand met Chester, de dierenarts weet ook niet goed wat hij er van 
moet maken, straks heb ik weer overleg wat de verdere stappen zijn, maar eerst opknappen 
en een beetje rust, gisteren was een zware dag voor het mannetje. 

6 juni 2019 

Net overleg gehad met de dierenarts: stoppen met Emperid drankje, antibiotica natuurlijk 
afmaken. Volgende week bloedonderzoek en bekijken of hij achteruit is gegaan sinds het 
laatste bloedonderzoek. Het gaat nu weer redelijk, hij eet goed, komt weer buiten, we zullen 
zien hoe het gaat lopen allemaal. Zet hem op Chester, we willen nog een poos voor je 
zorgen. 

9 juni 2019 

Met Chester gaat het weer erg goed, hij eet weer als een bootwerker en is actief. We hopen 
dat het een hele tijd zo blijft, maar dit is al heel fijn. 

3 juli 2019 

Maandag is Sjoerd geopereerd aan zijn gebit, het was nog even spannend of het wel door 

kon gaan. Sjoerd heeft namelijk astmatische bronchitis en 
is gauw benauwd. Een paar dagen is er een kuurtje 
prednison gestart, zodat hij wat minder benauwd is. De rit 
in de auto is altijd een ramp voor Sjoerd, zo ook deze 
keer: ik was de straat nog niet uit of hij ging overgeven en 
later ook nog van de stress poepen. En natuurlijk van de 
stress weer benauwd. Bij de dierenarts even bijgekomen,  
toen is er bloed geprikt en is Sjoerd in de opvangkooi 
gezet, zodat hij kan bijkomen. De uitslag was goed: alles 
goed, nieren enz. Dus als hij opknapte, dan gaan we 
ervoor en dat deed hij. Hij is geopereerd: 5 elementen zijn 
getrokken en het gebit is schoon gemaakt, en alles is goed 
gegaan. Pff wat een opluchting....Gisteren, dinsdag, had 
hij het nog zwaar en wou niet eten, dus toch even 
dwangvoeren. Gelukkig heeft hij vannacht zijn vleesbakje 
leeg gegeten, het gaat goed komen met de lieve jongen. 

12 juli 2019 

Gisteren is Harold voor controle naar onze dierenarts geweest en helaas blijkt hij toch wat 

ouderdomskwaaltjes te hebben. Hij heeft verhoging en zijn longen klinken niet goed, 
waarschijnlijk door de stress van het verhuizen heeft hij een infectie opgelopen. Verder 
hoorde mijn dierenarts een hartruis en zijn pols was zwak. Zijn achterhand is weinig gespierd 
en verzwakt, dat kan van de suiker komen: neuropathie of artrose wat vaker voorkomt bij 
deze zware grote katten. Dus er zal meer onderzoek nodig zijn, voordat we hem kunnen 
herplaatsen en de kosten zullen weer flink zijn. En omdat onze dierenartskosten al zeer hoog 
zijn toch de vraag of jullie willen meehelpen met een gift om Harold verder te onderzoeken, 

http://www.kansarmedieren.nl/
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zodat we weten wat er aan de hand is en hij nog een fijn leven kan krijgen bij een nieuwe 
baas. 

 13 juli 2019 

Harold is aan het opknappen gelukkig, hij eet beter en is fitter. De medicijnen slaan aan. 

Vandaag is hij uit de kooi en dat vindt hij geweldig, hij is gelijk naar buiten gegaan en is niet 
bang voor de andere katten. Hij is zelfs een beetje dominant en helemaal niet onder de 
indruk van alle andere katten. 

17 juli 2019 

Vandaag weer met Harold naar de dierenarts geweest, 

hij heeft een terugval, hij wil niet meer eten en is 
zichtbaar niet fit. Hij heeft ondanks de antibiotica en 
novacam nog koorts en de dierenarts hoorde ook een 
hartruis en de longen piepen. Er zijn foto’s gemaakt van 
zijn longen en borstkas. Het beeld was niet zo duidelijk, 
een vergroot hart of vocht of een ontsteking. Morgen 
kijkt een andere dierenarts naar de foto’s, misschien dat 
het dan duidelijk wordt. Anders is er waarschijnlijk een 
echo nodig voor meer duidelijkheid. Hij heeft andere 
antibiotica gekregen, omdat die hij nu heeft niet 
voldoende helpt. Hij heeft net een beetje gegeten. 
Duimen maar weer, en hopen dat we morgen goed 
nieuws krijgen en het allemaal meevalt. 

18 juli 2019 

Vandaag de dierenarts gesproken: Harold heeft een longontsteking. Hij kan hart problemen 

niet helemaal uitsluiten, het hart had een afwijkende vorm, maar dat hoeft niets te 
betekenen. Maar we weten nu meer. Als de antibiotica aanslaat, dan is het alleen een 
longontsteking. Hij krijgt nu 2 soorten antibiotica en een pijnstiller en Flexadin plus, ook voor 
de ernstige spondylose in de rug. Als het niet verbetert, dan is een echo nodig om het hart 
beter te bekijken. Duimen jullie mee dat hij snel opknapt? 

21 juli 2019 

Harold ligt lekker voor het raam te slapen. Hij eet jammer genoeg nog niet goed en we 
moeten hem nog bijvoeren. We geven hem nog een paar dagen, anders toch maar weer 
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terug naar de dierenarts voor een echo. Want met de 2 
soorten antibiotica moet hij opknappen, anders is er 
meer aan de hand.  

23 juli 2019 

Het gaat iets beter met Harold, hij begint brokjes te 
eten. Donderdag gaan we toch een echo laten maken 
van zijn hart om uit te sluiten of daar ook een probleem 
zit. Het blijft dus nog even spannend, maar we zijn heel 
blij dat hij zelf weer begint te eten. 

26 juli 2019 

Gisteren heeft Harold een echo gehad om te kijken of er 
ook hartproblemen zijn. De dierenarts hoorde een 

hartruis en zijn hartslag is erg snel. En helaas een al gevorderd HCM, dat is een 
hartaandoening die veel voorkomt bij Maine Coon’s. Het is een ziekte, die de hartwand 
verdikt, zodat het hart niet meer goed kan samentrekken, de linkerboezem is vergroot en 
dan heb je ook kans op bloedstolsels met alle gevolgen van dien. Dus nu krijgt Harold 
Benakor en Plavix tabletten, hopelijk gaat het nog een tijd goed. Omdat Harold nu 3 flinke 
gezondheidsproblemen heeft: spondylose in zijn rug, suiker en HCM wordt hij niet meer 
herplaatst . Hij blijft hier wonen of gaat naar een bevriende stichting in verloop van tijd als 
dat beter voor hem is. Dat gaan we bekijken, nu eerst rust en de suiker instellen. 

13 augustus 2019 

En gisteren is Bianca van Rooijen van De Kattenstudio in 
Deil geweest om de vacht van Harold te trimmen, kijk hoe 
mooi zijn vacht weer is, super bedankt Bianca!!! De 
problemen met zijn rug (spondylose) en hart (HCM) zijn 
onder controle met medicijnen. Maar dat brengt elke 
maand vaste kosten met zich mee. De dierenartskosten tot 
nu toe zijn door jullie gedoneerd, dank voor alle bedragen, 
daar zijn we heel blij mee. 

15 augustus 2019 

Joost gaat maandag naar de dierenarts om onder een 

roesje geschoren te worden. Hij heeft een hekel aan 
kammen. Ik heb het jaren met stiekem een kam er door 
heen halen gered, maar nu gaat het niet meer. Hij heeft ook altijd een vreemde vacht gehad, 
het voelt vettig aan. Ik zal foto's maken als hij geschoren is, wat zal hij opgelucht zijn, geen 
klitten meer die aan de huid trekken. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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21 augustus 

En zie hier Joost helemaal klit vrij. Hij hoefde niet 

geschoren worden, ze konden het er nog uitkammen. 
Joost heeft wel een roesje gehad, maar oh wat is hij 
opgeknapt. En hij zal zich ook veel fijner voelen. Nu 
afwachten of hij het toelaat dat ik het kan onderhouden. 

 

 

8 september 2019 

Gisteren met Ronja naar de dierenarts geweest, ze was 

er niet met eten en zat zielig in een huisje in de 
buitenren. Ze haalt oppervlakkig en snel adem, dus toch maar naar de dienstdoende 
dierenarts. Ze gaf pijn aan en de longen klonken heel beperkt, er werd aan een klaplong 
gedacht. Maar dat blijkt niet uit foto’s, er wordt aan gekneusde ribben gedacht, maar er was 
ook wat te zien in de longen. Pijnstiller gehad en plasmiddel om eventueel vocht af te 
drijven. Helaas is er nog geen verbetering, dus 
vanmiddag weer naar de dierenarts. 

9 september 2019 

Onze dierenarts heeft de foto’s bekeken en de diagnose 
gesteld: verslik longontsteking: ze krijgt 3 weken 
antibiotica, pijnstilling en zolang ze niet eet 
dwangvoeren. Hopelijk slaat de antibiotica aan, het is 
ernstig, maar het kan genezen. Over 3 weken weer foto’s 
maken en dan kijken hoe het ervoor staat. 

15 september 2019 

En kijk die Ronja nu eens weer lekker uit de 

opvangkooi, ze eet goed en is weer actief en ziet er weer 
goed uit. Nog wel 2 weken antibiotica, maar het ziet er 
heel goed uit voor haar. Gelukkig wel, even geen afscheid nemen meer. 

27 september 2019 

Gisteren met Harold en Ronja voor controle naar de dierenarts geweest. Ronja voor haar 

longen: er zijn röntgenfoto's gemaakt en het resultaat was verbluffend, volgens de 
dierenarts het is helemaal genezen. Kuur afmaken en dan is het klaar en is ze weer helemaal 
gezond verklaard, de kanjer. 

Harold is een ander verhaa,l het eten ging de laatste dagen slechter, ik zag hem ook werken 

met ademen. De dierenarts is tevreden over het functioneren van het hart, de medicijnen 
doen hun werk goed. Maar die ademhaling is niet goed, zit in de longen vocht? Dus ook 
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röntgenfoto's gemaakt en daaruit blijkt een flinke bronchtitis. Op de foto was ook flinke 
slijtage te zien aan een voorpootgewricht en de spondylose zit in de hele rug, ook in de nek. 
Harold heeft nu een kuurtje antibiotica en moet over 14 dagen weer terug voor controle. Hij 
is ook weer 3 ons afgevallen. We hopen dat het geen chronisch probleem is, anders hebben 
we afgesproken dat we niet verder gaan met het behandelen van Harold en dat we hem zijn 
rust gunnen. 

28 september 2019 

 

 

Harold eet gelukkig weer, de benauwdheid is over, de antibiotica 

lijkt zijn werk goed te doen. Nu maar lekker veel eten, je bent veel 
afgevallen de laatste tijd. Misschien krijgen we wel heel veel blikjes 
met onze dierendag actie. Harold hoopt van wel, want dat eten is 
zo lekker. 

 

 

 

Baasje gezocht (zie website) 

                      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 bedragen mogen ontvangen. 

   Juli   29,74 euro 

   Augustus  12,58 euro 

   September  16,50 euro 

   Oktober  29,63 euro 

   November  13,86 euro 

Super bedankt! 

(Tip: als je je bonuspunten niet gebruikt, kun je spullen voor ons bestellen en als pakketje 
aan ons opsturen, daar zijn we heel blij mee!) 

 

Donaties (een greep uit de vele, waar we heel erg blij mee zijn …….                                                                                          
 Stichting Spain Meets Holland 

Gisteravond naar Harold gebracht. Hij moet echt nog bijkomen de 

lieverd. Dit is speciaal voer voor diabetes 

katten. Met dank aan Sandrine. 

 

 

Van Caroline  
 

 

 

 

                                                                  Van Harald   

 

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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Van Jill 

                      Van Chiara                                     

                                                 

                                                              Van Ida                                             Van Vera                                                                                                                                                                        

                                                      

                           Van Anja                                                       Van José en Kornelis 
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Van Marjan      Van Vera 1550 strips! 

              

Van Ella                   Van Sharon 

 

 
Van Yvonne 
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Dierenlot     

In de zomer kan het in de opvang van Stichting Kansarme Dieren erg warm worden. Vooral 

het verblijf waar de katten met diabetes verblijven, is het erg warm. Een groot deel van de 

dag staat namelijk de zon op het verblijf, waardoor de temperatuur snel oploopt.  

Toen het vorig jaar een langere tijd warm was, 

hadden de katten extra veel last van de hitte en was 

de temperatuur binnen niet te harden. Er moest dus 

een oplossing komen om de zon buiten te houden. 

 Rolluik 

De stichting wilde een rolluik om de zon buiten te 

houden, zodat de temperatuur voor de katten ook 

tijdens de warme dagen dragelijk blijft. 

 ,, Het resultaat was op de eerste echte zomerse dag 

direct zichtbaar. Terwijl de temperatuur buiten de 

30 graden ruimschoots aantikte, bleef het binnen in 

het verblijf hangen op een gemoedelijke 21,5 

graden!! Wij willen Stichting Dierenlot en haar 

donateurs heel hartelijk bedanken voor hun steun!” 

Dierendonatie                         

                 

mei 2019 

 Het wordt weer tijd om onze opvang katten te 

ontwormen. De dierenartskosten zijn de laatste tijd 

erg hoog geweest, dus zijn we erg geholpen als we 

deze tabletten kunnen krijgen. Onze oudjes en 

diabeteskatten kunnen de parasieten helemaal niet 

gebruiken, ze zijn extra kwetsbaar daarom moeten 

we regelmatig ontwormen. 

juni 2019  

http://www.kansarmedieren.nl/
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Deze capsules zijn voor Mac, onze druktemaker en soms pestkop. Mac mag graag spelen, 

maar niet elke kat begrijpt dat, vooral de oudjes niet. En dat begrijpt Mac weer niet, dus gaat 

hij lelijk doen. Hopelijk helpt dit product om de 

scherpe kantjes eraf te halen. Spelen mag, maar 

het moet wel leuk blijven. 

Helpen jullie Mac om weer leuk te laten spelen? 

Mac heeft zijn anti stress tabletten gekregen 

zodat hij beter in zijn vel komt te zitten. En niet 

meer boos hoeft te doen om niks en niet meer 

zo geprikkeld wordt door andere katten. 

Stichting Kansarme Dieren is hier erg blij mee en 

bedankt alle lieve donateurs. Hopelijk krijgen ze 

een gelukkiger Mac in de opvang, die het niet 

meer nodig vindt om de andere katten te pesten. 

oktober 2019 

In deze brokjes zitten niet veel koolhydraten dus  

mogen onze 

diabeteskatten dit eten 

en natuurlijk ook de 

niet diabeetjes. Te veel 

suikers is voor geen 

enkele kat gezond. De 

diabeetjes krijgen deze 

brokjes als extraatje 

voor het slapen gaan. 

 

 

 

November 2019 

We hebben een bijdrage gevraagd voor de brokken voor de 

lieve Harold, de Maine Coon. Hij eet graag brokken, maar 

kan ze moeilijk eten. Deze brokken zijn goed voor zijn hart en 

botten en wat nog veel belangrijker is: ze zijn lekker..…hij 

kan ze goed eten, omdat ze groter zijn dan de gemiddelde 

brok. We willen hem heel graag deze brokken geven, maar 

deze zijn niet goedkoop.  

http://www.kansarmedieren.nl/
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Onze Stichting is gespecialiseerd in diabeteskatten. Op dit 

moment hebben we 6 diabeteskatten in de opvang. Met deze 

teststrips kunnen we de suikerspiegel controleren. De katers 

Blitsey en Willem krijgen Lantus insuline en voor elke injectie (2 x 

per dag) moet de suikerspiegel gecontroleerd worden. 

Verder steunen we via het Stoffelfonds eigenaren met 

diabeteskatten die het financieel moeilijk hebben ook met deze 

bloedsuiker teststrips. Daarom zijn we erg geholpen met deze 

strips, zodat we zelf vooruit kunnen en we ook anderen kunnen 

helpen. 

                                             

  

Veilinggroep van T Lopend Vuurtje 

Lyda Stormbroek uit Utrecht heeft onze Stichting in 

september uitgekozen als doel voor de door haar 

georganiseerde veiling en zij hebben met elkaar een 

fantastisch bedrag bij elkaar gebracht. Lyda is in november 

bij ons op bezoek geweest om de cheque te overhandigen. 

Deze tekst hebben wij gestuurd voor haar fb site: 

Kijk en lees hoe blij de poezen van Stichting Kansarme 

Dieren zijn met jullie allemaal.  

Wauwmiauw, dat 

waren spannende 

weken voor ons als 

katten. Er ging een 

lopend vuurtje dat er 

allemaal kadootjes 

werden verkocht. Aan kadootjes hebben wij niet veel, 

maar de catlovers hebben geld gegeven voor ons. Prrr 

prrrr dat is een feestje, daar worden wij heel blij van, 

we krijgen lekker voer, de witte jas kan worden 

betaald. Wij hoeven er ‘s nachts niet wakker van te 

liggen, maar kunnen zonder zorgen verder slapen. Kijk 

maar op onze foto hoe blij wij zijn!                
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Privé Inzamelingsacties via facebook 2019 

Verjaardagsinzamelingsactie 

Kitty Doomen, Angela van der Loo-Meijer, Cynthia de Wit, Yvonne Heerde 

Meijer, Wendy Ruck, Sumami Wildenboer, Dolly Vanderswalm, Lyda 

Stormbroek, Sophie Vanmalleghem, Ilse Callebaut, Annemie D’haene, Tamara 

Baming 

Allemaal heel erg bedankt dat jullie ons gekozen hebben als 

verjaardagsdoel!! 

Acties          

Oktober 2019 

Actie-Actie-Actie voor Dierendag 

 Met Cosma zijn wij suikerkatten óók blij, 

 Voor 2,25 weer een blikje erbij! 

Wil je ook een blik doneren? Je kunt 2,25 euro 

overmaken op NL 96 TRIO 0198430434 tnv Stichting 

Kansarme Dieren in Tiel ovv dierendagactie. 

 Update: 

De opbrengst was 107,50, dat is een super bedrag! 

 Dankjewel!! 

 

Zaterdag 9 november 2019 

 

 

Vandaag Dia en Saskia  ( bestuur Stichting Kansarme Dieren) op 

de Landelijke Dierenlotdag. 
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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! 

Voor wie ook graag wil helpen alle informatie staat op onze website: 

https://www.kansarmedieren.nl/  

Update 

Momenteel helpen we enkele eigenaren met spullen en 

kunnen hun katten thuis blijven! 

Kijk Pluisje eens blij zijn met de donatie die jullie donateurs 

van het Stoffelfonds mogelijk hebben gemaakt! 
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Bedankt voor het 
lezen van onze 
nieuwsbrief! 

Wil je geen nieuwsbrief 

meer ontvangen? Meld je 

dan af bij  

info@kansarmedieren.nl 
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